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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 

DO PIAUÍ 

11. Alterações, caso ocorram, no Gabarito Oficial , após a análise dos recursos, 
serão levadas ao conhecimento público através de publicação do Gabarito Oficial 
Pós Recursos (DEFINITIVO) no site da Organizadora. 
12. As alterações após exame dos recursos e pedidos de revisão serão dadas a 
conhecer, coletivamente, pela aposição de Edital no site da Organizadora na data 
prevista no Cronograma de Atividades - Anexo 1. 
13. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisa.o de recursos, recursos 
de recursos e/ou recurso de gabarito ofic;aI definitivo. 
14. A decisão da Banca Organizadora é irrecorrível. 
15. Recursos cujo teor desrespeite a banca ou que se apresentarem cópia de 
fundamento de outro recurso serão preliminarmente indeferidos. 
16. Recursos cuja fundamentaçao não corresponda à questão recorrida serão 
indeferidos. 
17. Não haverá resposta individua! sobre aceitação ou não de recurso impetrado 
sobre o Gabarito Oficial, nem mesmo publicação da justificativa para deferimento ou 
indeferimento de recursos pela Banca. 
18. Após a publicação do resultado final, o Teste Seletivo será homologado pela 
Prefeitura Municipal de Massapê, Estado do Piauí. 

DO RESULTADO 
1. Os resultados das etapas do Teste Selet.ivo serão divulgados pela Prefeitura 
Municipal de Massapê, Estado do Piauí e no endereço eletrônico 
www.avmoreira.com, conforme Cronograma de Atividades - Anexo I deste Edital. 

1. Teste Seletivo terá validade de 01 (um) ano, sendo permitida a sua prorrogação 
por igual período. 

s 
1. O provimento dos cargos dar-se á por ato do chefe do poder executivo municipal 
do município de Massapê, Estado do Piauí. 
1.1. Após a publicação da homologação do resultado final, o candidato devidamente 
classificado e aprovado dentro do número de vagas, será convocado para 
CONTRATAÇÃO IMEDIATA de acordo com as vagas que constam neste edital. 
2. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse terá o ato de 
nomeação tornado sem efeito. 
3. O candidato nomeado deverá apresentar os seguintes documentos para fins de 
posse no prazo estabelecido de 5 (cinco) dias úteis da convocação: 
a) Comprovação de Escolaridade/Reriuisitos Mínimos constantes do Capítulo Ili 
deste Edital. devendo o Comprovante de Escolaridade ser apresentado em via 
original e fotocópia autenticada; 
b) Comprovação dos requisitos enumerados no item 1 do Capitulo Ili: 
e) Certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, se for o 
caso; 
d) Título de eleitor; 

e) Certíficado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do 
sexo masculino; 
f) Cédula de Identidade; 
g) Cadastro de Pessoa Flsica - CPF; 
h) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se houver: 
1) Duas fotos 3x4 recentes; 
j) Certidões para fins de posse em cargo público, dos locais onde haja residido nos 
últimos 5 (cinco) anos, dos seguintes órgãos: Justiça Federal, Justiça Eleitoral 
(quitação e negativa de crime eleitoral) e Distribuidor Criminal do Estado. 
k) Declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou sua 
negativa. 
3.1. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não 
autenticadas ou documentos em meio digital. 
3.2. Os documentos mencionados no item "j" deverão ser originais ou quando 
expedidos via Internet deverão possuir código de autenticação. 
3.3. Além da documentação acima mencionada poderão ser exigidos outros 
formulários a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal de Massapê, Estado do 
Piauí bem como Inspeção médica, à época da contratação. 
3,4, Os candidatos habilitados para vagas reservadas às pessoas com deficiência 
também deverão cumprir o disposto neste Capltulo, sem prejuízo das exigências 
estabelecidas no Capitulo V deste Edital. 
3.5. Observado o prazo legal para posse, o não comparecimento do candidato à 
inspeção médica na data e horário agendados pela Administração, dado o seu 
caráter eliminatório, Implicara a sua eliminação do Teste Seletivo. 
3.6. A Administração poderá solicitar exames laboratoriais e complementares. 
3.6 .. 1. Os exames laboratoriais e complementares, caso sejam necessários, serão 
realizados às expensas dos candidatos e servirão como elementos subsidiários à 
inspeção médica constante do Item 3.5 deste Capitulo. 
4. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à 
nomeação, posse e exercício no cargo para o qual concorreram, os demais 
candidatos classificados formarão cadastro de reserva. 
5. O provimento dos cargos ficará a critério da Prefeitura Municipal e de acordo com 
suas necessidades. 

6. A investidura nos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de ctasslficação final 
obtida por opção do Cargo feita pelo Candidato no ato de sua inscrição. 
7. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a convocação dos 
demais candidatos habilitados, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação 
por cargo. 
8. O candidato que não apresentar os documentos solicitados para a posse, bem 
como o que não tomar posse, terá seu ato de nomeação tomado sem efeito. 
9. As certidões/atestados que apresentarem ocorrências deverão ser acompanhadas 
de certidões explicativas, as quais serão analisadas. podendo configurar 
impedimento de posse, nos termos da lei. 
10. É facultado à prefeitura Municipal, na contratação além da documentação 
prevista neste Edital, outros documentos que Julgue necessário. 

11, A lotação do candidato convocado será. conforme conveniência e necessidade 
da Prefeitura Municipal, sendo exclurdo do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar a lotação definida pela Administração Municipal. 
12. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data 
da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tomará sem 
efeito o respectivo ato de convocação do candidato, sem prejuízo das sanções 
legais cablvels. 

1. A falsidade de afirmações e/ou documentos, ainda que verificados posteriormente 
à realização do Teste Seletivo, implicará na eliminação sumária do candidato, e será 
declarada nula de pleno direito à inscrição e todos os atos decorrentes sem 
prejuízos de eventuais soluções de caráter Judicial. 
2. Será excluldo por ato da COORDENAÇÃO GERAL DO TESTE SELETIVO, o 
candidato que: 
a) Fizer declarações falsas ou Inexatas em qualquer documento: 
b) Agir com incorreção ou indelicadeza para qualquer membro da equipe 
encarregada da aplicação das provas; 
ç) For surpreendido, durante as provas, em comunicação com outro candidato, 
assim como, utilizar-se de livros, Impressos ou anotações; 
d) Usar falsa identificação pessoal; 
e) Utilizar e/ou tentar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 
terceiros em qualquer etapa do processo seletivo. 
3. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões, relativos à classificação 
ou notas de candidatos, devendo considerar-se com validade para tal fim, a lista de 
classificados com o respectivo Decreto de Homologação do Teste Seletivo publicado 
pelos órgãos oficiais. 
4. A classificação do Tete Seletivo do candidato será concretizada, quando, 
preenchida todas as exigências que preceituem este Edital, observando as 
pertinências legais da administração pública da Prefeitura Municipal. 
5. É obrigação do candidato, manter seus dados atualizados, 
a) Antas da homologação: através endereço eletrônico www.avmorelra.com, área1 
do candidato. 
b) Após a homologação: comparecer à Secretaria Municipal de Administração do 
Municlpio de Massapê, Estado do Piaul munido de comprovante de alteração 
cadastral. 
6. A lotação do candidato aprovado obedecera a critérios estabelecidos pelo poder 
legislativo e de acordo com a disposição de vagas estabelecidas neste Edital. 
7, A documentação do candidato aprovado que trata o Capitulo XIII, será 
estabelecida no Edital de Convocação, só deverá ser apresentada no ato de sua 
convocação. 
8. Os profissionais aprovados no respectivo Teste Seletivo, deverão cumprir 
integralmente a carga horária estabelecida no presente Edital. 
9. A aprovação assegurará, apenas, a expectativa de direito à nomeação, ficando a 
concretização desse ato condicionada à substância das disposições legais 
pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Prefeitura Muniçlpal de 

Massapê, Estado do Piauí, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de 
validade do Teste Seletivo. 
10. É de responsabilidade do CANDIDATO o acompanhamento das informações 
sobre o referido Teste Seletivo, Edital, Conteúdo Programático, local de aplicação de 
provas e resultado, através do endereço eletrônico wwwavmoreira.com. 
11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação geral do Teste Seletivo e 
Comissão Organizadora. 
12. A Organizadora reserva-se o direito de promover as correções que se fizerem 
necessárias, em qualquer fase do presente certame ou posterior ao mesmo, em 
razão de atos não previstos ou imprevisíveis. 

Massapê do Piauí, 28 de Fevereiro de 2020. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 

DO PIAUi 

ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATMDADE DATA 
01 Publlcacão do Edital 28/02/2020 
02 Lancamento do Edital 28/02/2020 
03 Período de lnscrieões 03/03 a 13/03/2020 
04 Período para requerimento de Isenção de taxa de 03 e 04/03/2020 
inscricão. 
05 Divulgação dos pedidos de isenção de taxas de 09/03/2020 
inscricões deferidos. 
06. Prazo para interposição de recursos contra 10/03/2020 
resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscricão 
07 Divulgação dos resultados dos recursos 12/03/2020 
interpostos contra indeferimento de pedidos de 
isencão de taxa de inscricão. 
08 Prazo final para o paaamento da taxa de lnscricão. Indicada no boleto 
09 Divulaacao de candidatos inscritos. 20/03/2020 
10 Prazo para interposição de recursos contra 23 e 24/03/2020 
homologação das inscrições 
11 D ivulgação da homologação das inscrições após 26/03/2020 
recursos e divulgação dos locais de aplicação de 
provas. 
12 Al>licacão das provas. 05/04/2020 
13 D ivulgação do gabarito preliminar da prova 06/04/2020 
objetiva. 
14 Prazos para apresentação de recursos contra o 07 e 08/04/2020 
gabarito preliminar. 
15 Resultado dos recursos contra o gabarito. 15/04/2020 
16 Divulgação do resultado preliminar da Prova 16 e 17/04/2020 
Obietiva. 
17 Prazo para apresentação de recurso referente ao 23/04/2020 
resultado da Prova Obietiva. 
18 Resultado dos recursos interpostos contra o Até 20/04/2020 
resultado da Prova Obletiva e Resultado Final 
OBSERVA :oes: ç 
Todas as decisões e demais atos serão publicado~ no endereço eletrõnlco
w~avmorel.mm e na Prefeitura Municipal de Massapê - Pleul. 

responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas do certame 

ANEXOU 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR CARGO: NIVEL FUNDAMENTAL 
LINGUA PORTUGUESA: Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estlllstlca. 
Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e, 
emprego de palavras. Morfologia. Concordêncla Nominal e Verbal. Significado das palavras: 
sinõnlmos, antônimos. Crase. Regência Nominal e Verbal. Fonologla. Morfologia. Sentido próprio e
figurado das palavras. Colocação pronominal. 

MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, Inteiros, racionais, Irracionais e reais; Operações com 
os conjuntos numéricos: adição, subtração, mulliplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação, 
e Inequação do 1° grau; Equação do 2" grau: Fatoração: Porcentagem; Juros simples e compostos; 
Descontos; Relações e Funções; Area, perlmetro, volume e densidade; Area das figuras planas; 
Sistema decimal de medidas; Polígonos e circunferência: Razões e proporções. Racloclnlo Lógico. 
Expressões Numéricas. 

CONTEÚDO ESPECIFICO: 
MOTORISTA CATEGORIA D: Código de Trânsito Brasileiro e atualizações. LEGISLAÇÃO E 
REGRAS DE CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de Trllnslto; Normas gerais de circulação & 
conduta; Sinalização de Trlnsito; Oireçêo defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente: 
Cidadania; Noções de meC.,nlca básica de autos; Código de Transito Brasileiro e seus Anexos, 
Decreto n• 62.127 de 16/01/68 e Decreto n• 2.327 de 23/09/97. Ética Profissional. Conhecimentos e, 
elríbulções dos servidores públicos. Estabilidade. Reintegração. Disponibilidade. Aposentadoria. 
pensão e proventos. Ingresso no serviço pllbllco . Constituição Federal: artigo 5 e artigo 37. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR CARGO: NIVEL M~D10 
LINGUA PORTUGUESA; Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. 
Ortografia Oficial. Acentuação Gn!fica. Emprego de letras e divisão silâblca. Pontuação. Classes e; 

emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. SintBJ<e. 
Concordància Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos. antônimos. Denotação e, 
Conotação. Crase. Regência Nominal e Verbal. Anélise Sintética: coordenação e subordinação. 
Figuras de Linguagem. Fonologia. Morfologia e Sintaxe. 

MATEMATICA; Conjuntos Numéricos: naturais, Inteiros. racionais, irracionais e reais: Operações com 
os conjuntos numéricos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação 
e inequação do 1° grau; Equação do 2" grau; Fatoração; Porcentagem; Juros simples e compostos; 
Descontos: Relações e Funções; Area, perlmetro. volume e densidade; Area das figuras planas; 
Sistema decimal de medidas; Polígonos e circunferência; Razões e proporções. Racioclnlo Lógico. 
Expressões Numéricas. Matrizes e Determinantes; Progressões Aritméticas; Progressões 
Geométricas; Função Exponencial; Função Logarltmlca 

INFORMÁTICA Conceitos béslcos do hardware e periléricos de um microcomputadOt. Browsers: 
Internet Explorar, Firefox e Chrome. Ferramentas e aplicações de lnformâtlca. Windows 7 ou superior. 
Linux. Correio eletrônico. Procedimento para a realização de cópia de segurança (backup) . Microsoft! 
Offlce (Word, Excel, PowerPolnt 2010 ou superior). Conceitos de organização de arquivos e métodos: 
de acesso. Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e lntranet. Segurança Virtual. Malares. 
Antivírus. Firewall. Outlook 2010 ou superior. 

CONTEÜOO ESPECIFICO: 

AGENTE COMUNITARIO DE SAÜDE: Primeiros Socorros. Princlplos e Diretriz.as do Sistema Único 
de SaQde (SUS). O Agente Comunltérlo de Saúde um agente de mudanças. Trabalhar em equipe. 
Compet6ncias e habllldades do Agente Comunltério de Saüde: Cadastramento as famlli,,s; 
TetTltoriallzeção (área e mlcroérea) e epidemias. O diagnóstico comunitário. Planejamento. Meio 
Ambiente: (Água. solo e poluição). Ooe()Çfl mais comuns na comunidade: Doenças Trensmlssfvels e 
Não Transmisslveis, (Tuberculose, Hansenlase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, 
Neoplaslas, Saúda Mental). Saúde Bucal. Alimentação e Nutrição. A saúde nas diversas fases da 
vida: TransformeQOes do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, 
Riscos na Gravidez. Direito da Gestante, cuidados bâsicos ao recém-nascido, Imunização, Puerpério: 
Um tempo para o Resguardo, DlreHos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil. 
Crescimento e Desenvolvimento, Doença• mais comuns na lnfãncia. Dengue. zike virus e 
chikungunya. PACS- Programa de Agentes Comunilários de Saúde. Evolução histórica das polltícas 
de sallde no Brasil e 01ganização do Sistema Único de Saúde (SUS): princfpios . diretrizes e 
fundamentação legal (Constituição da República FederaUva do Brasil, artigos 196-200, Lei nº 
8.080/1990 e suas leis complementares, Lei n• 8.142/1990, Decreto n• 7.508 /2011 ). Polltlca Nacional 
de Atençao Básica Portaria nº 2.438, de 21 .09.2017. Controle social no SUS. Nlvels de Assistência 
no SUS (primário, secundério, terclérto). Humanização na saúde. Polltica Nacional de Promoção da 
Saúde. História natural e prevenção de doenças e agravos. Epidemiologia: conceitos e aplicações. 
V,gllãncfa em saúde: conceitos e componentes (epidemiológica, doenças transmlsslvels, doenças e 
agravos não transmlsslveis, ambiental, sanitária, saúde do trabalhador). Doenças e agravos de 
notificação compulsória. Determinantes sociais da saúde. Indicadores de saúde. Sistemas de 
informação em saúde 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: Princípios e Dlrolrlzes do Sistema Único de Saúde (SUS). Anatomia 
e fisiologia da cavidade bucal. Cérle, doença periodontal , má oclusão. Lesões de mucosas: conceito, 
etiologia. evolução. medidas de controle e prevenção. Ética em odontologla.Píaca bacteriana; 
identificação, fisiologia, relação com dieta, saliva e flúor. Biossegurança; ergonomia, controle de 
infecção cruzada (paramentação e proteção Individual). Fluxo e processamento de artigos. 
Processamentos de superflcies e Mmpeza geral, gerenciamentos de reslduos. Métodos de 
esterilização e desinfecção: normas e rotina, preparo de material e desinfecção do meio. Manutenção 
preventiva de equipamentos odontológicos. Proteção radiológica, técnicas de tomadas radlogréficas e 
revelação. Acidentes de trabalho e conduta epós a exposição ao material odontológico. Organização 
da clinica odontológica e trabalhos de equipe. lnstrumen1al e equipamento: uliliução. Precauções 
padrão e riscos ocupacionais. Materiais restauradores: utilização, têcnlces de Inserção e polimento, 
manipulação. Proteção pulpar do complexo dentina-polpa. Medidas de prevenção: terapia com nu0t, 
cessantes. raspagem e polimento ooronárlo, instrução de higiene oral e educação para a saúde. 
Noções de anatomia humana básica e de cabeça e pescoço. Noções dentlsHce, prótese, endodontla 
e cirurgia. o pessoal auxiliar e suas funções no consultório odontológíco. Evolução Nstórice das 
pollticas de saúde no Brasil e organização do Sistema Único de Saude (SUS): principias, diretrizes e, 
fundamentação legal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 196-200, Lei nº 
8.080/1990 e sues leis complementaras, Lei n• 8.142/1990, Decreto n• 7 .508 /2011 ). Polltica Naclonan 
de Atenção Básica Panaria n• 2.436. de 21 .09.2017. Controle social no SUS. Níveis de Assistência 
no SUS (primário, secundário. terclârio). Humanização na saúde. PollUca Nacional de Promoção da 
Saúoe. História natural e prevenção de doenças e agravos. Epidemiologia: conceitos e aplicações. 
Viglllncla em saúde: conceitos o componentes (epidemiológica, doenças transmisslvels. doeoças & 

agravos não lrensmisslveis, ambiental, sanitária, saúde do trabalhador). Doenças e agravos de, 
notificação compulsória. Determinantes sociais da seOde. lndlcad0tes de saúde. Sistemas de 
Informação em saúde 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR CARGO: NIVEL SUPERIOR 
LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e lnterprntação do textos lltenlrioa e não llterárioa; 
Reconhecimento de traÇos caracterlsticos da linguagem falada e da lingua,gem escrita. Tipologia 
textual. Panlfrase, perlfraae, aíntese e resumo. Significação literal e contextual de YOCAbu los. 
Processos de coesão textual. Elementos de coesão textual: artigos, numerais, pronomes. conjunções. 
expressões sinônimas e entõnlmaa. Coordenação a subordinação. Emprego das classes de palavras. 
Concordãncia Nominal e Ve!bal. Discurso Direto e Indireto. Regência. Estrutura , formação e 
representação das palavras. Ortografia oficiei . Pontuação. Crase. Acentuação Gráfica. Conotação e 
Denotação; Morfologia e Sintaxe. 

MATEMÁTICA Conjuntos Numéricos: naturais, Inteiros, racionais, Irracionais e reais; Operações com 
os conjuntos num6ricos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação: Equação 
e Inequação do 1º grau; Equação do 2" grau; Fatoração; Porcentagem; Juros simples e compostos; 
Descontos; Rela~es e Funções; Área, perlmetro, volume e densldede; Área das figuras planas; 
Sistema decimal de medidas; Polígonos e circunferência ; Razões e proporções. Raciocínio Lógico. 
Expressões Numéricas. Matrizes e Determinantes: Progressões AritméUces; Progressões 
Geométricas; Função Exponencial; Função Logarltmlca 

INFORMÁTICA Conceitos bâsloos do hardware e periféricos de um microcomputador. Browsers 
Internet Explo<er. Firefox e Chrome. Ferramentas e aplicações de informática. Windows 7 ou superior. 
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, usando o mousa, trabalhando 
com Janelas, configurando e barra de tarefas, configurando o computador. Configurações regionais, 
data e hora do sistema, mouse, teclado, 01Qanlzando o computador. modos de visuaização. 
acessando unidade de disco, Windows Explorer, li>teira, celculadora, Paint. Linux. Correio eletrônico. 
Procedimento para a realização de cópia de segurança (backup). Microsoft Olfic:e (Word, Excel, 
PowerPoint 2010 ou superior). Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. 
Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e lntranet. Segurança Virtual. Malwares. Antivlrus. 
Flrewall . Outlook 2010 ou superior 

CONTEÚDO ESPECIFICO: 

DIGITADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO; Conceitos béslcos do hardware e perifér1oos de 
um microcomputador. Browsers Internet Explorar, Firefox e Chrome. Ferramentas e aplicações de 
informáUca. Windows 7 ou superior. Linux. Correio eletrõnlco. Procedimento para a realização de 
cópia de segurança (backup). Microsoft Office f'/'lord, Excel, PowerPolnl 2010 ou superior). Conoettos 
de organização de arquivos e métodos de acesso. Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e 
lntranel Segurança Virtual. Malares. AnUvírus. Firewall. Oullook 2010 ou superior. ÉUca Proflssional. 
Conhecimentos e atribuições dos servidores públicos. Estabilidade. Reintegração. Disponibilidade. 
Aposentadoria, pensão e proventos. Ingresso no serviço público. Constituição Federal: artigo 5 e 
artigo 37. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL: Titulo 1 - Dos Princfplos 
Fundamentais - art. 1º ao 4°; Titulo li - Dos Direitos a Garantias Fundamentais - art. 5° ao 17; Titulo 
Ili - Da Organização do Estado; capitulo í - Da organização Político-Administrativa - arl. 18 e 19; 
Capitulo IV - Dos Municípios - art. 29 ao 31 ; Capitulo VII - Da Administração Pública; Seção í -
Disposições Gerais - art. 37 e 38; Seção li - Dos Servidores Públicos - arl. 39 ao 41 ; Titulo IV - Da• 
Organização dos Poderes; Capltulo 1 - Do Poder Legislativo; Seção 1 - Do Congresso Nacional - arl. 
44 ao 47; Seção V - Dos Deputados e dos Senadores - art. 53 ao 56; Cap!lulo li - Oo Poder 
Executivo: Seção 1 - Oo Presidente e do Vice-Presidente da República - art. 76 a 83; Titulo VIII - Da 
Ordem Social; Capitulo VI - Do Meio Ambiente - art. 225; Capitulo VII - Da Famllíe. da Criança, do 
Adolescente e do Idoso - art. 226 ao 230 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


