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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
þ Use apenas caneta esferográfica de material transparente com tinta de cor azul ou preta.
þ Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
þ A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
þ Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
þ O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 3 (três) horas do início da aplicação da prova.
þ Este Caderno de Provas contém TRINTA questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 10 - Língua Portuguesa ; 11
a 15 - Raciocínio Lógico; 16 a 30 - Conhecimentos Específicos.
þ Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao fiscal.
þ Você será avaliado exclusivamente por aquilo que marcar dentro dos espaços destinados às respostas na Folha de
Respostas.
þ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.
þ Questões marcadas em duplicidade, rasuradas ou preenchidas diferentemente das orientações contidas no cartão de
respostas anulará a questão.
þ Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
þ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos fiscais.
þ O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
þ A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:

Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Raciocínio Lógico (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

IDENTIFICAÇÃO Nº RG:
_________________________
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz
Ministério da Saúde
A epidemia de obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Dados inéditos do Ministério
da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a explosão de casos assistida na última
década perdeu ritmo nos dois últimos anos. "Os indicadores apontam para uma tendência de estabilização
entre a população das capitais", afirma a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos
Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza.
Os números, no entanto, estão longe de ser tranquilizadores. "Os patamares ainda são muito
elevados. Mais do que nunca é preciso reforçar a prevenção", constata. Entre as medidas consideradas
cruciais, estão mudanças nas regras de rótulos de alimentos, para que a população possa fazer escolhas
mais conscientes, e políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças.
A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 18,9% da população acima de 18 anos das capitais
brasileiras é obesa. O porcentual é 60,2% maior que o obtido na primeira vez que o trabalho foi realizado,
em 2006. Naquele ano, 11,8% dos entrevistados estavam com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de
30. Embora bastante elevados, sobretudo quando comparados com outros países da América do Sul, os
indicadores são os mesmos obtidos em 2015.
"Daí a indicação de que a velocidade da expansão começa a cair", afirma Maria de Fátima. O
mesmo ocorre com o excesso de peso. Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do
considerado ideal foi de 26,8%. De 2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis. Há
três anos, 53,9% da população estava acima do peso. No dado mais recente, 54%. Uma nova pesquisa
deverá ter início no fim do ano para comprovar esses dados. No novo estudo, voluntários terão seu peso
medido pelos entrevistadores.
Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados de
mudanças no comportamento do brasileiro. Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que
na última década e se exercita um pouco mais. Em 10 anos, a queda do consumo de bebidas foi de 52,8%.
Em 2007, 30,9% dos moradores das capitais faziam uso regular desses produtos. Agora, o comportamento
é citado por 14,6%.
"Houve uma queda importante, mas o consumo no País ainda é muito alto", afirma a coordenadora
de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa. Sobretudo entre a população mais
jovem. Na faixa entre 18 e 24 anos, 22,8% consomem refrigerantes e bebidas adoçadas regularmente. "Do
ponto de vista nutricional, esses produtos não trazem nenhuma vantagem e têm grande concentração de
açúcares. O ideal seria reduzir ao máximo o consumo", afirma Michele. A faixa etária mais jovem é a que
mais ingere essas bebidas e, ao mesmo tempo, a que apresentou menor redução de consumo no período
analisado: 43,17%
O raciocínio vale ainda para a melhora nos indicadores de consumo de frutas e hortaliças. Os
números avançaram positivamente, mas ainda não alcançaram a meta ideal. Entre a população de 18 a 24
anos a ingestão recomendada de pelo menos cinco porções por semana desses alimentos subiu 25%.
Mesmo assim, apenas 19,63% consomem esses alimentos nessa frequência. Os números vão melhorando
com o passar dos anos de vida. Dos entrevistados com mais de 65 anos, 26,9% fazem o consumo desses
alimentos na proporção recomendada.
Além da alimentação, os indicadores de atividade física também melhoraram. Houve um aumento
de 24% de pessoas que afirmam se exercitar de forma leve ou moderada. "Todos esses indicadores
precisam melhorar. O ideal é que toda população coma ao menos cinco porções de frutas e hortaliças por
dia. E que se exercite de forma moderada, mas frequente", avalia Maria de Fátima.
A tarefa, no entanto, não é fácil. "Há dificuldades de acesso, sem falar em preços", diz. Batizada de
Vigitel, a pesquisa do Ministério da Saúde é feita por telefone, com população acima de 18 anos residente
nas capitais do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br>. Acesso em: 20 jun. 2018.
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01. O texto, de forma preponderante, objetiva
A) criticar a fragilidade das pesquisas sobre obesidade na área da saúde.
B) explicar os motivos pelos quais a obesidade é um problema epidêmico.
C) divulgar informação de interesse público sobre o problema da obesidade.
D) apontar caminhos para criação de políticas de prevenção à obesidade.

02. Nos parágrafos 2 e 4, há a ocorrência de citações do discurso alheio
A) de autores distintos, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado.
B) de um mesmo autor, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado.
C) de autores distintos, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado.
D) de um mesmo autor, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado.

03. Considerando-se a progressão discursiva do texto, é correto afirmar que o parágrafo:
A) 2 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com a ideia do parágrafo 1 uma relação de
contraposição.
B) 2 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 1.
C) 8 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com o parágrafo 7 uma relação de
comparação.
D) 8 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 7.
04. Considere o trecho:
Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%. De
2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis.
A palavra em destaque inter-relaciona
A) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por no entanto.
B) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por entretanto.
C) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por portanto.
D) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por conquanto.

05. Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que há:
A) marcas da linguagem oral ao longo do primeiro parágrafo.
B) o predomínio de estruturas que caracterizam a escrita formal.
C) o predomínio de um jargão típico de profissionais da área da saúde.
D) marcas de uma linguagem que identifica uma faixa etária específica.
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06. Considere o título do texto:

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz Ministério da Saúde
A estrutura do título autoriza inferir que
A) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos é de responsabilidade do autor
do texto.
B) a obesidade sempre atingiu e continuará a atingir adultos, no Brasil, na relação de um para cada
grupo de cinco.
C) a obesidade nem sempre atingiu os adultos na relação de um para cada grupo de cinco.
D) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos pode ser verdadeira ou não.
07. Considere o período:
Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita
um pouco mais.
Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, outra pontuação coerente
para esse período é:
A) Ele hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década, e se exercita um
pouco mais.
B) Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas, que na última década, e se exercita um
pouco mais.
C) Ele, hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um
pouco mais.
D) Ele, hoje consome, menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um
pouco mais.

08. Considere os trechos

1 [...] políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças.
2 Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a
explosão de casos assistida na última década perdeu ritmo nos dois últimos anos.
As estruturas destacadas em 1 e em 2 apresentam, respectivamente, o valor de
A) advérbio e de substantivo.
B) adjetivo e de substantivo.
C)

substantivo e de advérbio.

D)

substantivo e de adjetivo.
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09. É correto afirmar que o texto apresenta a dominância de estrutura
A) explicativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem científica e,
por isso, é um artigo informativo.
B) argumentativa, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem técnica
e, por isso, é um artigo de opinião.
C) descritiva, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem estritamente
formal e, por isso, é uma crônica.
D) narrativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem técnica e, por
isso, é um relato.
10. Considere o período:
Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados
de mudanças no comportamento do brasileiro.
A grafia da palavra em destaque é justificada pela concordância com
A)

“dois anos”, que é predicativo do sujeito”.

B) “sobrepeso e obesidade”, que é núcleo do predicado.
C) “mudanças”, que é predicativo do objeto.
D) “sinais”, que é núcleo do sujeito.
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QUESTÕES DE LÓGICA
11. Dentre os servidores de nível superior de uma prefeitura estão 3 advogados, 3 contadores, 6 psicólogos
e 8 médicos. Dentre esses, serão selecionados ao acaso três servidores para formar uma comissão. A
probabilidade de nessa comissão existir apenas um médico é de, aproximadamente,
A) 44%.
B) 42%.
C) 46%.
D) 40%.
12. Na sequência numérica 11, 13, 17, 25, 32, ..., o número 95 é o 11º elemento. Mantendo-se a lógica de
formação da sequência, a soma do 16º e do 17º elementos é igual a
A) 276.
B) 291.
C) 312.
D) 336.
13. Analise as três afirmações do quadro a seguir:
Alberto é Dentista ou Bruna não é Farmacêutica.
Se Bruna não é Farmacêutica, então Daniela é Assistente Social.
Ou Carlos não é Veterinário, ou Daniela não é Assistente Social.
Se todas as afirmações são verdadeiras e Carlos é Veterinário, então, a afirmação que tem valor lógico
verdadeiro é
A) se Carlos é Veterinário, então Bruna não é Farmacêutica.
B) Alberto é Dentista e Bruna não é Farmacêutica.
C) Daniela é Assistente Social ou Alberto não é Dentista.
D) se Daniela é Assistente Social, então Bruna não é Farmacêutica.
14. Temos quatro pessoas, uma atrás da outra, em uma fila de banco. Dois homens estão um na frente do
outro. Uma pessoa de cabelos loiros está na frente de uma pessoa de cabelos ruivos. Uma mulher está
na frente de um homem. Alguém de cabelos ruivos está atrás de uma pessoa de cabelos pretos. Uma
pessoa de cabelos ruivos na frente de alguém com cabelos pretos. Uma mulher está atrás de um
homem. Logo, esta fila está formada por
A) uma mulher de cabelos pretos, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma
mulher de cabelos loiros.
B) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, uma mulher de cabelos pretos e um
homem de cabelos ruivos.
C) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma
mulher de cabelos ruivos.
D) uma mulher de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos, um homem de cabelos loiros e uma
mulher de cabelos pretos.
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15. Observe os quadrados 1, 2 e 3 abaixo e as marcações em seus interiores.

1

2

3

Cada um deles pode ser girado em torno de seu centro. Se os quadrados 1 e 3 só giram em sentido
horário e o quadrado 2 só gira em sentido anti-horário, após cada um deles dar um giro de 270º a
organização dos quadrados será

1

2

3

1

2

3

C)

1

2

3

D)

1

2

3

A)
a)

B)
b)

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Paciente de 19 anos, do sexo masculino, comparece ao consultório odontológico “por causa do
aparecimento de uma linha branca estranha na parte interna de sua bochecha”. Durante a anamnese, o
paciente relata não ser portador de nenhuma síndrome ou doença crônica sistêmica, nem estar fazendo
uso de nenhuma medicação. No exame clínico, o cirurgião-dentista constata a presença de uma linha
esbranquiçada na mucosa jugal do paciente, que estende-se horizontalmente de anterior para posterior,
bilateralmente, na linha de oclusão, ou seja, no nível em que os dentes superiores e inferiores entram
em contato. Essa linha não apresenta tumefação nem sintomatologia dolorosa.
O quadro clínico descrito é compatível com o diagnóstico de
A) linha alba.
B) prega mucovestibular.
C) queilite actínica.
D) candidíase pseudomembranosa.

6

PREFEITURA SANTANA DO MATOS/RN – Concurso Público

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA SANTANA DO MATOS/RN
EDITAL Nº. 001/2018

17. Nos procedimentos restauradores e protéticos, a manutenção de um periodonto saudável é prérequisito para um resultado estético e funcional satisfatório.
Considerando o conhecimento das estruturas do periodonto, assinale a opção correta.
A) As estruturas que compõem o espaço biológico são: o sulco histológico, o epitélio juncional e a
crista óssea alveolar.
B) O espaço biológico é definido como a distância entre o topo da crista óssea alveolar e a margem
gengival.
C) O espaço biológico é definido como a distância entre o topo da crista óssea alveolar e o fundo do
sulco histológico.
D) Os procedimentos restauradores subgengivais devem ter um preparo cavitário estendido para
dentro do epitélio juncional, no intuito de propiciar uma estética e saúde periodontal satisfatórias.

18. Paciente de 52 anos de idade, do sexo masculino, portador de válvula cardíaca protética, necessita
realizar cirurgia de gengivectomia no elemento 15. Durante a anamnese, o paciente relatou não
apresentar hipersensibilidade reconhecida a nenhum medicamento.
Com relação à prevenção da endocardite infecciosa, assinale a opção que corresponde ao regime
profilático padrão, recomendado pela American Heart Association, para pacientes com esse perfil clínico
de alto risco para endocardite infecciosa.
A) 1 g de amoxicilina uma hora antes do procedimento.
B) 600 mg de clindamicina uma hora antes do procedimento.
C) 300 mg de clindamicina uma hora antes do procedimento.
D) 2 g de amoxicilina uma hora antes do procedimento.

19. Pacientes com Diabetes Mellitus descompensados não devem ser tratados na rotina odontológica sem
avaliação e controle médico.
Quando se impõe o atendimento de urgência, os anestésicos indicados são:
A) prilocaína a 3% com felipressina e Articaína a 4% com epinefrina.
B) mepivacaína a 2% + epinefrina e Prilocaína sem vasoconstritor.
C) prilocaína a 3% + felipressina e mepivacaína a 3% sem vasoconstritor.
D) lidocaína a 2% + epinefrina e Prilocaína a 3% sem vaso constritor.
20. Para que um material restaurador seja corretamente indicado, o profissional deverá conhecer suas
propriedades e principais características.
Em relação ao amálgama dental é correto afirmar que
A) apresenta alta resistência à compressão.
B) possui alta resistência à tração.
C) apresenta mais corrosão as ligas com menor teor de cobre.
D) possui menor plasticidade as ligas contendo zinco.
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21. Para o sucesso de um procedimento restaurador utilizando-se a resina composta, faz-se necessária a
observância de uma série de etapas, que vão desde o planejamento até o preparo cavitário e
consequente inserção do material.
Diante disto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O preparo dental para restaurações de resina composta em dentes posteriores resume-se,
essencialmente, à remoção do tecido cariado, preservando ao máximo o tecido dental sadio durante
o procedimento.
B) Deve-se realizar bisel no ângulo cavosuperficial oclusal em preparos para resina composta em
dentes posteriores, ou em outras áreas de estresse oclusal pesado para proporcionar maior
resistência à restauração.
C) A técnica de inserção incremental utiliza pequenos incrementos de resina, dispostos obliquamente
na cavidade, fazendo-se com que a contração de polimerização gerada, proporcional ao tamanho
do incremento, seja compensada pela colocação das camadas subsequentes da resina.
D) Para a confecção de preparos cavitários para resina composta em dentes posteriores, utiliza-se de
maneira geral, instrumentos rotatórios esféricos com a intenção de confeccionar ângulos internos
arredondados.
22. O período em que as crianças apresentam maior risco de aquisição de Streptococcus mutans, ou seja,
o período de máxima suscetibilidade à infecção cariogênica, é chamado de janela
A) da colonização.
B) de suscetibilidade.
C) da infectividade.
D) de risco.
23. O material mais indicado como agente de proteção pulpar direta é o
A) Fosfato de cálcio.
B) Ionômero de vidro.
C) Adesivo dentinário.
D) Hidróxido de cálcio.
24. Em relação aos princípios básicos de cirurgia bucal para exodontias, assinale a opção correta.

A) O fórceps nº 18L é o instrumento adequado para a exodontia de molares superiores do lado
esquerdo.
B) Após a remoção de um dente, o auxiliar deve fazer a aspiração rigorosa do alvéolo dentário,
mantendo-o seco até o final da cirurgia.
C) Alveolectomia e ostectomia são técnicas cirúrgicas de exodontias via alveolar tradicionais na
literatura.
D) O soro fisiológico utilizado em exodontias deve estar aquecido à temperatura de 37º C, para não
causar choque térmico no paciente.
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25. É alta a frequência de traumatismos dentários em crianças e adolescentes.
Em relação ao atendimento e tratamento dessa condição clínica, analise as afirmativas a seguir:
I. A avulsão dentária é definida como a perda total do elemento dental. Clinicamente, o alvéolo dental
fica vazio ou preenchido com coágulo sanguíneo. Nesse caso, o elemento dental deve ser
armazenado imediatamente em leite gelado para melhor conservação dos ligamentos. Também
podem ser usados o soro fisiológico e a saliva.
II. Se o elemento dentário avulsionado for reimplantado em menos de 60 minutos, o prognóstico é
favorável; porém, se houver demora ou se o dente for mantido seco ou em soluções não indicadas,
o prognóstico é desfavorável, levando à perda permanente.
III. Na Luxação extrusiva, o elemento dental se desloca totalmente no sentindo axial, para fora do
alvéolo, havendo sangramento. A conduta clínica nesse caso é o reposicionamento do elemento
dental e contenção semirrígida por duas semanas.
Sobre essas três afirmativas, é correto afirmar que
A) somente as afirmativas II e III estão corretas.
B) somente as afirmativas I e III estão corretas.
C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
26. Em relação ao processamento de artigos críticos e semicríticos em odontologia, assinale a sentença
INCORRETA.
A) A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana
presentes, por meio de processos físicos ou químicos.
B) A esterilização é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos microorganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos.
C) A esterilização química deve ser utilizada somente nas situações em que não há outro recurso
disponível.
D) O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e
biológico.

27. O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA ou ART) é considerada uma estratégia de tratamento
apropriado de lesões cariosas iniciais, integrada a programas educativo-preventivos, em populações
com acesso restrito a serviços tradicionais.
Em relação a esta técnica, é correto afirmar que,
A) no TRA, utiliza-se técnicas menos invasivas, como preparo cavitário feito sem anestesia, remoção
do tecido cariado amolecido e desorganizado com instrumentos manuais e selamento da cavidade
com cimentos de óxido de zinco e eugenol.
B) apesar de não necessitar de equipamentos, o TRA não pode ser utilizado em atendimento extra
clínico, incluindo usuários acamados, institucionalizados e escolares, dentre outros.
C) em alguns casos clínicos, tanto no TRA como nas intervenções minimamente invasivas,
instrumentos rotatórios são utilizados para reduzir o tempo de trabalho e causar menos estresse e
ansiedade nos pacientes.
D) apesar do tratamento ser individualizado, o uso do TRA em populações com alta prevalência de
cárie, pode ser entendido como uma abordagem coletiva para redução da infecção bucal até
posterior vinculação ao agendamento programado na unidade de saúde.
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28. Na organização das ações e serviços de saúde, algumas estratégias devem ser adotadas para o êxito
dessas ações.
Considerando o exposto, assinale a sentença INCORRETA.
A) A avaliação em saúde tem como propósito fundamentar todo o processo decisório no Sistema de
Saúde, em prol da identificação de problemas e a reorientação de ações e serviços.
B) A epidemiologia é de suma importância para o planejamento das atividades de Saúde Bucal. Com
ela pode-se conhecer o perfil da distribuição das principais doenças bucais, monitorar riscos e
tendências, avaliar o impacto das medidas adotadas, estimar necessidades de recursos para os
programas e indicar novos caminhos.
C) Na organização do trabalho na atenção básica, o cirurgião-dentista é o único profissional
responsável pelo desenvolvimento prático das atividades em saúde bucal.
D) Sistema de Informação em Saúde é “um conjunto de mecanismos de coleta, processamento e
armazenamento de dados, visando à produção e à transmissão de informações para a tomada de
decisões sobre as ações a serem realizadas, avaliando os resultados da sua execução e o impacto
provocado na situação de saúde”.
29. Os levantamentos epidemiológicos são importantes para o conhecimento da prevalência e tipologia das
doenças bucais. Nesse intuito, a epidemiologia bucal se baseia em índices como o CPO-D que é
utilizado na avaliação da
A) ocorrência de dentes cariados, perdidos e obturados na dentição permanente de um indivíduo.
B) quantidade de cáries observadas na dentição decídua de crianças menores de 6 anos.
C) ocorrência de dentes cariados, perdidos e obturados na dentição decídua de um indivíduo.
D) incidência de casos de câncer bucal e doença periodontal de idosos.
30. Um dos princípios doutrinários do SUS relata que para se garantir um atendimento adequado e de
qualidade ao usuário, torna-se necessário considerar as diferenças entre os indivíduos. Com este
princípio, busca-se reconhecer as diferenças nas condições de vida e de saúde, e nas necessidades
das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender a
diversidade.
Assinale a opção que nomeia esse princípio.
A) Universalidade
B) Equidade
C) Integralidade
D) Descentralização
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