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RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL 01/2015 

 
                                                                    
Altera o Edital nº02/2015 que abriu inscrições e 
definiu    normas    para   o   Concurso   Público 
destinado ao provimento  de cargos do Quadro 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Murici dos 
Portelas–PI. 

 
O Prefeito Municipal de Murici dos Portelas-PI, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a alteração do Edital nº02/2011 que passa a vigorar com as seguintes redações: 
 
LEIA-SE AGORA: 
 

ANEXO I - DAS VAGAS 
 
 
 

CARGO Nº 
VAGAS 

LOTAÇÃO C. H. 
SEMA
NAL 

SALÁRIO 
BASE 

REQUISITO 
ESCOLARIDAD
E 

VALOR DA 
INSCRIÇÃ
O 

Motorista 02 A Critério da 
Administração 

40H 788,00 -Ensino 
Fundamental 
Completo; 
- CNH “B” 

R$ 50,00 

Motorista 03 A Critério da 
Administração 

40H 933,00 -Ensino 
Fundamental 
Completo; 
- CNH “D”, 

R$ 50,00 

Motorista 
Socorrista SAMU 

03 Secretaria da 
Saúde – SAMU 

36HS 933,00 -Ensino 
Fundamental 
Completo; 
-  CNH “D”; 
- Curso de condutor 
de veículo de 
emergência 
homologado pelo 
DETRAN. 

R$ 60,00 

Agente de combate 
em endemias 

01 Secretaria da 
Saúde 

40 horas 800,00 -Ensino 
fundamental 
completo. 

R$ 50,00 

Agente 
Comunitário de 
Saúde* 

01 Secretaria da 
Saúde 

40 horas 850,00 - Ensino médio 
completo 

R$ 50,00 

Técnico em 
Enfermagem 
Intervencionista do 
SAMU 

03 Secretaria da 
Saúde – SAMU 

36 horas 800,00 - Curso Técnico de 
Enfermagem; 
- Curso de 
atendimento básico 

R$ 70,00 
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à vida (BLS); 
- Inscrição no 
conselho regional 
de enfermagem 

Professor Classe A 
Educação Física 

01 A Critério da 
Administração 

20 horas R$960,00 - Licenciatura 
Plena em Educação 
Física 

R$ 100,00 

Professor Classe 
SL 
Artes  

01 A Critério da 
Administração 

20 horas R$ 1.056,00 - Graduação em 
Normal Superior, 
Pedagogia ou 
Licenciaturas 
Plenas. 

R$ 100,00 

Professor Classe 
SL Inglês 

01 A Critério da 
Administração 

20 horas R$ 1.056,00 - Curso Superior 
Letras Inglês. 

R$ 100,00 

Professor Classe 
SL Matemática 

01 A Critério da 
Administração 

20horas R$ 1.056,00 - Curso Superior 
em Matemática. 

R$70,00 

Analista Fiscal de 
Tributos 

01 A Critério da 
Administração 

40horas R$ 1.800,00 - Curso superior em 
Administração, 
Economia, Direito, 
ou Contábeis e 
Registro no 
Conselho 
Competente. 

R$ 100,00 

Auditor de 
Controle Interno 

01 A Critério da 
Administração 

40horas R$ 1.800,00 - Curso superior em 
ciências contábeis e 
Registro no 
Conselho 
Competente. 

R$ 100,00 

Engenheiro Civil 01 A Critério da 
Administração 

40horas R$ 1.800,00 - Graduação em 
Engenharia; 
- Regidtro no 
conselho de 
Engenharia e 
Arquitetura 

R$100,00 

Nutricionista 01 A Critério da 
Administração 

30 horas R$1.500,00 - Graduação em 
Nutrição; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$100,00 

Médico 03 A Critério da 
Administração 

40 horas R$8.250,00 - Graduação em 
Medicina; 
 - Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 

Odontologo  02 A Critério da 
Administração 

40 horas R$ 2.250,00 - Graduação em 
Odontologia; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 
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Enfermeiro  02 A Critério da 
Administração 

40 horas R$2.250,00 - Graduação em 
Enfermagem; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$100,00 

Enfermeiro 
Intervencionista 
SAMU 

01 Secretaria da 
Saúde – SAMU 

36 horas R$ 2.250,00 - Graduação em 
Enfermagem; 
- Habilitação para 
ações de 
enfermagem no 
Atendimento Pré-
hospitalar Móvel, 
conforme Portaria 
nº 2048/GM, de 
05/11/2002; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 

Fisioterapeuta 01 A Critério da 
Administração 

20 horas R$ 1.500,00 - Graduação em 
fisioterapia; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 

Psicólogo 02 A Critério da 
Administração 

30 horas R$ 1.500,00 - Graduação em 
psicologia; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 

Fonoaudiólogo 01 A Critério da 
Administração 

30 horas R$ 1.500,00 - Graduação em 
fonoaudiologia-  
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 

Educador Físico 01 Educador Fisico 
do NASF – 
Saúde 

30 horas R$ 1.500,00 - Graduação em 
Educação Física; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 

Assistente Social 01 A Critério da 
Administração 

30 horas R$ 1.800,00 - Graduação em 
Serviço Social; 
- Registro regular 
no Conselho de 
Classe 

R$ 100,00 

TOTAL 35      
 

 Residir há 01 (01) ano na área de atuação, comprovadamente através de registro de residência. 
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ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
 
 
LINGUA PORTUGUESA 
 
TODOS OS CARGOS: NÍVEL FUNDAMENTAL  
Compreensão de textos. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Ortografia: emprego das letras, divisão 
silábica e acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos e advérbios. 
Emprego dos conectivos: preposições e conjunções. Concordância nominal e verbal. Sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos. Emprego dos sinais de pontuação.  
 
TODOS OS CARGOS: NÍVEL MÉDIO  
Interpretação de textos de diferentes gêneros. Comunicação verbal e não - verbal, elementos da comunicação verbal e 
funções da linguagem. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, paronímia e homonímia; ortoépia e prosódia. 
As classes de palavras - definições, classificações, formas e flexões, emprego: substantivos, adjetivos, pronomes, 
verbos, advérbios, preposições e conjunções. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência 
nominal. Ortografia: acentuação gráfica, uso da crase, emprego do hífen e divisão silábica. Pontuação: sinais de 
pontuação. Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras de pensamento. Variação 
linguística: as diversas modalidades do uso da língua. Semântica: denotação e conotação, significação das palavras 
(sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo), polissemia e homonímia. Interpretação e análise de textos: compreensão 
de texto literário ou não-literário.  
 
TODOS OS CARGOS: NÍVEL SUPERIOR 
Língua, Linguagem e fala - signos, índices, ícones e símbolos. Os signos linguísticos, significantes e significados, os 
conceitos de gramática. Estrutura e elementos de textos normativos, descritivos e dissertativos. Coesão e coerência 
textuais. A coerência e o texto da relação entre coerência e coesão. Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. 
Coesão no período composto, o papel dos elementos de coesão; A coesão referencial. Formas remissivos gramaticais 
presos; Formas remissivos gramaticais livres; Formas remissivos lexicais e nominalizações;  Recorrência de termos; 
Recorrência de conteúdos semânticos - paráfrase; Recorrência de tempo e os aspectos verbal; Procedimentos de 
manutenção temática; Progressão temática. O vocábulo formal, análise mórfica: princípios Básicos e Auxiliares; Tipos 
de morfemas. Estrutura: Formação do vocábulo; Tipos de derivação; Processos de Composição; Outros processos de 
formação de palavras; Flexão nominal e verbal; Concordâncias verbal e nominal; Período simples e composto; Termos 
da oração: Essenciais integrantes e acessórios. Tipos de orações; Sintagma e seus tipos; Orações coordenadas e 
subordinadas; Orações independentes coordenadas entre si; Orações ou período interferentes; Orações subordinadas. 
 
CARGO NÍVEL SUPERIOR: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO: 
Mecanismos físicos da comunicação oral. Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos teóricos, 
anatomofisiológicos e os atrasos de linguagem em uma perspectiva pragmática. Prevenção dos distúrbios da 
comunicação oral e escrita, voz e audição. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, 
fluência e deglutição. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da 
motricidade oral e linguagem. Processamento auditivo central. Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil e 
idoso. Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. Transtornos de linguagem associados a lesões 
neurológicas. Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. Reabilitação e tratamento de disfagias. Reabilitação de 
pacientes com lesões neurológicas.  
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL: 
 Fundamentação Histórica, Teórica e Metodológica do Serviço Social e suas diferentes matrizes e a Questão Social no 
contexto brasileiro contemporâneo. Planejamento em Serviço Social: Planejamento estratégico e projetos de intervenção 
social.  Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social, Pesquisa Social, debates e aspectos metodológicos.  
Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social, instrumentalidade e mediação como instrumento de intervenção. 
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Ética em Serviço Social: discussões, legislação e Projeto Ético-Político do Serviço Social. Fundamentos das relações 
sociais no âmbito das instituições. Políticas Sociais e Direitos Sociais. Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor. O 
estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. 10. Movimentos Sociais, Populares e Comunitário.  O 
desenvolvimento de comunidade como estratégia de intervenção. Legislação atualizada e discussões pertinentes ao 
trabalho profissional do Assistente Social: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da 
Cidade, Lei Maria da Penha, Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência, Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), Tratamento Fora do Domicilio (TFD), Seguridade Social; Assistência, Saúde e 
Previdência Social. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA:  
Gestão de unidades de alimentação e nutrição. Técnica Dietética, propriedades físico-químicas dos alimentos e noções 
de gastronomia. Controle higiênico-sanitário: controle higiênico-sanitário do ambiente, matéria-prima e do 
manipulador. Boas práticas para serviços de alimentação. Saúde ambiental, água, vigilância e legislação sanitária. 
Alimentos: doenças transmitidas pelos alimentos, exame organoléptico e laboratorial dos alimentos, produção dos 
alimentos, microbiologia dos alimentos. Segurança alimentar. Rotulagem de alimentos. Nutrição humana: nutrientes 
(definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação 
medicamento-nutriente). Bioquímica. Avaliação de dietas normais e especiais. Necessidades e recomendações no ciclo 
vital, nutrição e atividade física, nutrição no envelhecimento, nutrição para a saúde bucal. Avaliação do estado 
nutricional de indivíduos nas diferentes faixas etárias e grupos populacionais: Diagnóstico nutricional de crianças 
menores de um ano, pré-escolares, escolares, adolescentes, gestantes, adultos e idosos. Sistema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional. Nutrição materno-infantil: amamentação. Assistência nutricional no pré-natal. Nutrição e gestação. 
Gestante adolescente. Aleitamento materno. Diabetes, síndromes hipertensivas e AIDS na gestação. Necessidades e 
recomendações nutricionais no grupo Materno Infantil (MI). Carências nutricionais do grupo MI. Nutrição nas 
Infecções respiratórias agudas e nas diarreias na infância. 8. Nutrição clínica: princípios básicos e cuidado nutricional 
nas enfermidades do sistema digestório e glândulas anexas, cardiovascular, renal e das vias urinárias, pulmonar, 
neurológico, imunodeficiências e neoplasias, endócrino, estresse metabólico, alergias e intolerâncias alimentares. 
Nutrição e cirurgia. Terapia nutricional. Saúde oral e dental. Transtornos alimentares. Alimentos funcionais. Políticas e 
programas de atenção à saúde: amamentação, bolsa família. Política nacional de alimentação e nutrição. Programa de 
atenção integral à saúde da mulher, criança e adolescente. Atenção básica obesidade. Atenção básica diabetes. Atenção 
básica hipertensão arterial. Atenção básica envelhecimento e saúde do idoso. Atenção básica prevenção clínica de 
doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica. Sistema Único de Saúde (SUS): Leis Orgânicas da Saúde. 
 
CARGO PSICÓLOGO:  
Psicologia Organizacional: conceito; histórico; cultura e clima organizacional; áreas de atuação; função do psicólogo 
nas organizações; saúde mental no trabalho. Aprendizagem, emoções e afetos na organização do trabalho: processos de 
aprendizagem e socialização organizacional; processos emocionais e afetivos constituintes do vínculo com as 
organizações e sua cultura. Psicologia Social: conceito; objeto de estudo; psicologia social crítica; processos de 
interação social. Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; conceitos de saúde; conceito de higiene mental e psico-
higiene; medidas de promoção e prevenção em saúde; função do psicólogo na área de saúde. Psicopatologia: concepção 
de normal e patológico; desenvolvimento da concepção de doença mental; diagnóstico das perturbações mentais; papel 
do psicólogo na equipe multidisciplinar. Direitos Humanos e Cidadania: os novos cenários em direitos humanos e 
cidadania; temas atuais em direitos humanos no Piaui; Teorias e Técnicas do Processo Grupal: conceitos principais em 
análise institucional; contribuições das teorias sistêmicas ao trabalho grupal; análise dos processos intergrupais; técnicas 
de dinâmicas de grupo. Avaliação Psicológica: conceito, princípios éticos na avaliação psicológica; tipos de avaliação 
psicológica; documentos psicológicos (declaração, atestado, parecer, laudo e relatório).  Gestão de Pessoas: 
recrutamento; treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoas. Psicodiagnóstico: definição; 
histórico; etapas do processo diagnóstico; diagnóstico e prognóstico; aspectos éticos implicados no diagnóstico.  Teorias 
e Técnicas Psicoterápicas: principais teorias da personalidade; psicanálise, comportamental, gestalt, abordagem 
centrada na pessoa. Código de Ética: atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e do trabalho e do 
psicólogo hospitalar. 
 
CARGO FISIOTERAPEUTA:  
Anatomia humana. Fisiologia humana. Semiologia. Cinesiologia.  Eletro termo-hidro e fototerapia. Recursos 
terapêuticos manuais. Acupuntura. Cinesioterapia. Fisioterapia em cardiologia.  Fisioterapia em pneumologia/CTI. 
Fisioterapia em pediatria.  Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em 
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ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em geriatria e gerontologia. Fisioterapia em 
dermatologia. Fisioterapia no esporte.  Fisioterapia em saúde coletiva. Fisioterapia preventiva e ergonomia. Legislação. 
 
CARGO ENGENHEIRO CIVIL: 
Projetos de obras civis: Arquitetônico; Estruturais (concreto, aço e madeira); Fundações; Instalações elétricas e 
hidrossanitárias. Projetos complementares: Elevadores; Ventilação/Exaustão/Ar condicionado; Telefonia; Prevenção 
contra incêncio. Teoria das estruturas: tensão e deformação; solicitação axial (tração e compressão); solicitação por 
corte (cisalhamento); torção; flexão; flambagem; energia de deformação; conceitos básicos de análise estrutural; 
estruturas de concreto, aço e madeira; cálculo e dimensionamento.  Especificação de materiais e serviços. Planejamento 
de obras: Levantamento quantitativo e composição de custos unitários, parciais e totais; Planejamento e cronograma 
físico-financeiros PERT-CPM.  Tecnologia das construções: noções de instalações de água fria, de água quente, de 
prevenção a incêndios, de águas pluviais, de esgotos sanitários e de disposição de resíduos sólidos; instalações elétricas 
domiciliares; materiais; elementos e sistemas construtivos; patologia e manutenção.  Noções de Geotecnia: fundamentos 
de geologia aplicada, caracterização e classificação dos solos; prospecção geotécnica do subsolo, riscos geológicos, 
análise de estabilidade de taludes, proteção de encostas, terraplenagem (compactação, corte e aterro). Noções de 
topografia. Noções de Drenagem: macrodrenagem e microdrenagem, estudos hidrológicos, de reuso e dimensionamento 
hidráulico. Noções de engenharia de segurança do trabalho. Legislações e Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis à 
engenharia civil. Legislação: Licitações e Contratos. Lei Municipal 2977/1996 – Projetos, Execução de Obras e 
Utilização de Edificações e a Lei 4186/2007 – Uso e Ocupação do Solo. Informática aplicada; CAD, Open Office, 
Softwares de Orçamento, MS Project e ferramentas de controle. 
 
CARGO ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA DO SAMU: 
 Código de ética dos profissionais de enfermagem. Fundamentos de enfermagem. Meios de desinfecção e esterilização. 
Administração em enfermagem. Política Nacional de Humanização. Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE). Princípios gerais de biossegurança. Posicionamento e mobilização de pacientes. Considerações gerais sobre 
pronto atendimento: definição de urgência e emergência, prioridade no tratamento e princípios para um atendimento de 
urgência e emergência.  Suporte básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes.  Assistência de enfermagem 
nas urgências: do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, do aparelho cardiovascular, do aparelho locomotor e 
esquelético, do sistema nervoso, ginecológicas e obstétricas, dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, 
psiquiátricas e do aparelho urinário. Cinemática do trauma. Assistência de Enfermagem no trauma: luxações e fraturas; 
traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intra-
abdominal. Traumatismos não intencionais, violência e suicídios. Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, 
afogamento, parda cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão e emergências cardio toxicólogicas.  
Assistência de enfermagem em queimaduras.  Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas.  Assistência de 
enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais. Urgências Clinicas. Urgência 
Traumática. Acidentes com Múltiplas vitimas. ABCDE do trauma. SBV. SAVC. Urgência gineco - obstétrica. Urgência 
neonatal e pediátrica e urgência psiquiátrica. Política Nacional de Atenção às Urgências/ Rede de Atenção às Urgências, 
urgência geriátrica, urgência cardiológica, urgência neurológica, acidentes com produtos perigosos, abordagem a pessoa 
com situação de rua. 
 
CARGO ENFERMEIRO : 
1. Processo de trabalho em enfermagem: código de ética e lei do exercício profissional da enfermagem. 
Sistematização da assistência de enfermagem - teoria e prática; consulta de enfermagem. Biossegurança nas 
ações de enfermagem - medidas de biossegurança nas práticas de enfermagem; procedimentos e 
fundamentação na prevenção e no controle de infecções nas práticas assistenciais. Semiotécnica – 
procedimentos de enfermagem no planejamento, na avaliação e assistência à saúde da clientela e da 
população nas diversas fases do ciclo vital e nos vários cenários de atuação; fundamentação teórica das 
práticas assistenciais de enfermagem. 2. Gerenciamento em enfermagem: competências gerenciais do 
enfermeiro. Administração de recursos materiais e ambientais. Segurança no trabalho - Norma 
Regulamentadora 32. Gestão de pessoas – dimensionamento de pessoal; treinamento e desenvolvimento de 
pessoas. 3. Enfermagem médico-cirúrgica: assistência de enfermagem à clientela, nas diversas fases do ciclo 
vital - em situações clínicas; nos distúrbios mentais; em situações cirúrgicas - nos períodos pré-operatório, 
transoperatório e pós-operatório; nas situações diversas de emergência e urgências. Cuidados de enfermagem 
ao paciente em terapia intensiva. 4. Enfermagem na saúde da mulher: assistência de enfermagem – à mulher 
na saúde reprodutiva, no ciclo gravídico-puerperal e climatério; nos distúrbios ginecológicos. Normas para 
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funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal. 5. Enfermagem na saúde da criança e do 
neonato: ações preventivas, de promoção e assistência à saúde. Sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE) ao neonato, à criança e ao adolescente em situações clínicas e cirúrgicas. 6. Programas nacionais de 
saúde: políticas e diretrizes de atenção à saúde. Atuação do enfermeiro – nas práticas de atenção à saúde da 
mulher, da criança, do adolescente, do homem e do idoso; na prevenção, no controle e tratamento das 
doenças sexualmente transmissíveis, e Aids; nas doenças transmissíveis, não transmissíveis e crônico-
degenerativas. 7. Política nacional de atenção básica (PNAB), Atuação do enfermeiro no planejamento, 
execução e avaliação das ações relacionadas ao Programa Nacional de Imunização. Vigilância e 
epidemiologia em saúde. 
 
CARGO ODONTOLOGO: 
Cariologia. Etiopatogenia. Diagnóstico da doença cárie. Aspectos clínicos das lesões cariosas.  Fatores que interferem 
na DESxRE: saliva, dieta, higiene bucal. Fluoretos; mecanismos de ação; Indicações; toxicologia. Erosão dental. 
Tratamento restaurador atraumático. Educação em Saúde. Dentística. Dentística minimamente invasiva. Adesão e 
sistemas adesivos. Resinas compostas em dentes anteriores. Resinas compostas em dentes posteriores. Clareamento 
dental. Terapêutica Medicamentosa.  Fisiopatologia da dor: como diagnosticar em odontologia. Anestésicos locais.  
Antibióticos. Terapêutica aplicada à cirurgia oral. Protocolos medicamentosos nas especialidades. Periodontia. 
Conceitos básicos de anatomia. Patologia periodontal e periimplantar. Protocolos clínicos para planos de tratamentos. 
Terapia periodontal inicial. Abordagens periodontais cirúrgicas e não cirúrgicas. Endodontia. Complexo dentino-pulpar: 
suas estruturas e funções. Diagnóstico em endodontia.  Emergências e urgências endodônticas.  Trauma dental. 
Patologias pulpares. Dor pós tratamento endodôntico. Cirurgia. Cirurgia dentoalveolar. Tratamento de infecções 
odontogênicas. Traumatismo maxilofacial. Cistos e tumores odontogênicos. Câncer bucal. Radiologia. Física da 
radiação. Proteção radiológica e segurança da radiação. Exames radiográficos intra-orais. Anatomia radiográfica 
normal. Interpretação radiográfica de patologias. Biossegurança, prevenção e controle de riscos nos serviços 
odontológicos. Medidas de precaução-padrão. Riscos ocupacionais. Conduta após exposição a material biológico. 
Equipamentos de Proteção Individuais (E.P.I.).  gerenciamentos de resíduos em serviços odontológicos.  Condutas em 
relação aos pacientes com comprometimentos sistêmicos. Política nacional de atenção básica (PNAB). Princípios e 
diretrizes gerais da atenção básica.  Infraestrutura e funcionamento da atenção básica. Políticas de saúde bucal. Modelos 
assistenciais em saúde bucal. Organização da saúde bucal na atenção básica. Diretrizes da política nacional de saúde 
bucal.  Saúde bucal na estratégia de saúde da família. Educação em saúde. Epidemiologia. Tipos de estudos. Índices das 
principais doenças e condições de saúde bucal. Condição de saúde bucal da população brasileira. Levantamentos 
Epidemiológicos. Código de ética odontológico.  

 

CARGO MÉDICO:  
Código de Ética. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas 
da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
troboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias; sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, 
colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; tumores de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias, metabólicas e 
do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da 
hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, 
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno; neurológicas: coma, 
cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: 
acoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença menigocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas: escabiose, 
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas; imunológicas: doença 
do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia; ginecológica: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 
leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e 
perspectivas. Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do 
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Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
 
CARGO EDUCADOR FÍSICO DO NASF E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA: 
História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física: 
Atletismo; Basquetebol; Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros esportes; Educação Física e cidadania; A 
afetividade como elemento mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; 
métodos; técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de alunos com 
necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; Direito à Educação, acesso, 
permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e cotidiano escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
e a Educação Física para a Educação Básica. As políticas públicas e a reforma das estratégias educacionais: a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/96) análise do seu significado para a educação brasileira. A 
Educação Física para a Educação de Jovens e Adultos. Direitos Humanos e Cidadania: Lei 11.340, de 07 de agosto de 
2006 - Lei Maria da Penha. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Resolução Nº 01, de 21 de fevereiro de 2014. 
Resolução CIT nº 01 de 7 de fevereiro de 2014. Ética Profissional. 
 
CARGO PROFESSOR DE ARTES: 
A produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, países, culturas; A identidade e diversidade 
cultural brasileira. ARTE – LINGUAGEM: As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; 
construção/produção de significados nas linguagens artísticas; leitura e interpretação significativas de mundo. ARTE E 
EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação. O professor como mediador entre a arte e o educando. O ensino e a 
aprendizagem em arte. O fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da 
humanidade, na sala de aula. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96). Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 
 
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 
Números: números inteiros; divisibilidade; números racionais; números irracionais e reais. Funções: Igualdade de 
funções; determinação do domínio de uma função; função injetiva, sobrejetiva e bijetiva; função inversa; composição 
de funções; funções crescentes, decrescentes, pares e ímpares; os zeros e o sinal de uma função; funções lineares, 
constantes do 1º e 2º grau, modulares, polinomiais, logarítmica e exponenciais. Equações: desigualdades e inequações. 
Geometria: plana, espacial e analítica.Trigonometria: triangulo retângulo; estudo do seno, co-seno e tangente. 
Seqüências: seqüências de Fibonacci,  seqüências numéricas;  progressão  aritmética  e  geométrica. Matrizes:  
determinantes;  sistemas lineares;  análise  combinatória; binômio  de Newton.  Noções  de  Estatística:  medidas  de  
tendência central;  medidas  de  dispersão,  distribuição  de  freqüência;  gráficos;  tabelas.  Matemática Financeira:   
Proporção,  porcentagem,  juros  e  taxas  de  juros,  juro  exato  e  juro  comercial,  sistemas  de  capitalização,  
descontos  simples,  desconto racional, desconto bancário; taxa efetiva, equivalência de capitais. Cálculo de 
Probabilidade. Números Complexos. Cálculo Diferencial e Integral das Funções de uma Variável. Noções de História 
da Matemática. Avaliação e Educação Matemática: formas e instrumentos. Metodologia do Ensino de Matemática: uso 
de material concreto, calculadora e computador. 
 
CARGO: PROFESSOR INGLÊS 
Simple present and simple past (affirmative, negative and interrogative); Present continuous and past continuous 
(affirmative, negative and interrogative); Present perfect and past perfect (affirmative, negative and interrogatíve); 
Present perfect continuous (affirmative, negative and interrogative); Future tense: will, going to (affirmative, negative 
and interrogative); Modals verbs: can, could, should, must, have, may; Passive voice; Possessive case; Relative clauses: 
who/that/which/whoselwhom/where; Comparatives and superlatives; Imperative; Personal Pronouns (object pronouns, 
subject pronouns); Possessive pronoun; Possessive adjective; Interpretação textual. 
 
CARGO: ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS:  
Direito Tributário: Tributo: conceito e classificação. Limitações constitucionais do poder detributar.  Impostos de 
competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  Legislação Tributária: disposições gerais, 
vigência, aplicação, interpretação e integração. Obrigação tributária principal e acessória. Fato gerador da obrigação 
tributária. Sujeição ativa e passiva. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: conceito e 
constituição. Lançamento: conceito e modalidades de lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário. Extinção do crédito tributário e suas modalidades. Exclusão do crédito tributário e 
suas modalidades. Administração tributaria: fiscalização; dívida ativa; certidão negativa. Regime Geral de Previdência 
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Social. Segurados obrigatórios. Conceito, características e abrangência: empregado, empregado doméstico, contribuinte 
individual, trabalhador avulso, segurado especial. Segurado facultativo: conceito, características. Empresa e empregador 
doméstico: conceito previdenciário. Financiamento da seguridade social.  Receitas da União. Receitas das contribuições 
sociais: dos segurados, das empresas, do empregador doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, 
sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes.  Salário-de-contribuição. Conceito. Parcelas 
integrantes e parcelas não-integrantes. Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social. 
Obrigações da empresa e demais contribuintes. Prazo de recolhimento. Recolhimento fora do prazo: juros, multa e 
atualização monetária. Obrigações acessórias. Retenção e Responsabilidade solidária: conceitos, natureza jurídica e 
características. Contabilidade Geral:  Princípios Contábeis Fundamentais.  Patrimônio: Componentes Patrimoniais: 
Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Diferenciação entre Capital e Patrimônio.  Equação 
Fundamental do Patrimônio. Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas Variações 
Patrimoniais. Contas: Conceito, Débito, Crédito e Saldo – Teorias, Função e Estrutura das Contas – Contas Patrimoniais 
e de Resultado. Apuração de Resultados. Sistemas de Contas. Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração: 
Conceito e Métodos – Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações 
Financeiras. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e suas 
correções. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e 
apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos.  Classificação das Contas, Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo 
e Levantamento do Balanço de acordo com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do 
Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76. Apuração da Receita 
Líquida, do Custo das Mercadorias ou dos Serviços Vendidos e dos Lucros: Bruto, Operacional e Não-Operacional do 
Exercício, do Resultado do Exercício antes e depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a Contribuição 
Social sobre o Lucro. PIS/PASEP e COFINS - Regime cumulativo e não-cumulativo; 
 
CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
Direito Constitucional: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais. 
Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. 
Controle de constitucionalidade das leis. Emenda, reforma e revisão constitucional. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres 
individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; partidos políticos. Organização 
político-administrativa do Estado: Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 
Administração pública: disposições gerais; servidores públicos.  Poder Executivo. Presidente, Vice-Presidente da 
República e Ministros de Estado. Atribuições e responsabilidades. Poder regulamentar e medidas provisórias. Poder 
Legislativo: estrutura, funcionamento e atribuições; processo legislativo; fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária; comissões parlamentares de inquérito. Poder Judiciário: disposições gerais; órgãos do Poder Judiciário: 
organização e competências; Conselho Nacional de Justiça: composição e competências. Funções essenciais à Justiça: 
Ministério Público; advocacia pública; defensoria pública. Finanças Públicas. Normas gerais. Orçamento público.  
Ordem econômica e financeira. Atividade econômica do Estado. Princípios das atividades econômicas, propriedades da 
ordem econômica. Direito Administrativo: Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes, 
natureza e fins Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização administrativa da União; 
administração direta e indireta. Entidades paraestatais. Agentes públicos: classificação; poderes, deveres e 
prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição 
e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. Processo 
administrativo disciplinar, sindicância e inquérito. Poderes administrativos: hierárquico; disciplinar; regulamentar; 
poder de polícia; Ato administrativo: validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, 
espécies e exteriorização; vinculação e discricionariedade.Serviços Públicos: conceito, classificação, regulamentação e 
controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. Direitos do usuário. Regulação 
estatal. Agências Reguladoras: autonomia, organização, funcionamento e competências. Poder regulamentar das 
Agências Reguladoras. Contrato de concessão de serviço público: características, conceito, efeitos trilaterais, 
intervenção, extinção, equilíbrio econômico-financeiro, política tarifária.  Prestação do serviço adequado.  Direitos e 
deveres do concessionário, do poder concedente e do usuário. Responsabilidade extracontratual dos concessionários. 
Parcerias Público-Privadas. Controle externo de desestatização e de regulação. Constituição Federal. Lei nº 9.491/1997. 
Decreto nº 2.594/1998. Lei nº 11.079/2004. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; 
controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Lei nº 8.429/1992. Processo Administrativo. 
Normas básicas no âmbito da Administração Federal (Lei nº 9.784/1999).  Licitação: conceito, finalidades, princípios e 
objeto. Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação. Modalidades. Procedimento, revogação e anulação. 
Sanções. Normas gerais de licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação. Formalização, 
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execução, inexecução, revisão e rescisão. Contabilidade Geral: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.º 750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/2010. 
Deliberação CVM nº 29, de 05/02/86: estrutura conceitual básica da Contabilidade. Principais grupos usuários das 
demonstrações contábeis. As responsabilidades da administração da entidade e do auditor independente.  O parecer do 
auditor independente. NBC T 11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis.  Diferença entre 
regime de competência e regime de caixa. Informações sobre origem e aplicação de recursos.  Patrimônio. 
Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido).  Equação fundamental do 
Patrimônio. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito. Débito, crédito e saldo. Função e 
estrutura das contas. Contas patrimoniais e de resultado. Balancete de verificação. Apuração de resultados. Controle de 
estoques e do custo das vendas. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas.  Livros 
de escrituração: Diário e Razão. Erros de escrituração e suas correções. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e 
apresentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos.  Classificação das contas. Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. 
Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por 
Ações). Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei nº 
6.404/1976. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei nº 
6.404/1976. Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido: forma de apresentação de acordo com a Lei nº 
6.404/1976. Relatório Anual da Administração. Notas explicativas às demonstrações contábeis.  Conselho fiscal: 
competência, deveres e responsabilidades, de acordo com a Lei nº 6.404/1976. Demonstração de Fluxos de Caixa: 
métodos direto e indireto. Aspectos contratuais da Contabilidade. Relação Agente e Principal.  Contabilidade De 
Custos: Sistemas de custos: terminologia aplicada à Contabilidade de Custos, terminologia em entidades não industriais. 
Classificação de custos. Custos diretos: custos fixos e variáveis. Distinção entre custos e despesas. Custos indiretos: 
alocação e determinação da base para alocação. Custos indiretos: custos fixos e variáveis. Métodos de custeio: por 
absorção, direto ou variável e ABC (Custeio Baseado por Atividades). Definição, principais características, 
diferenciação, vantagens e desvantagens de cada método. Controle Interno E Externo: Tribunais de Contas: natureza 
jurídica dos Tribunais de Contas, natureza jurídica e eficácia das decisões dos Tribunais de Contas; alcance da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. O Tribunal de Contas do Distrito Federal (Lei 
Complementar nº 1/1994): natureza, competência, jurisdição e julgamento de contas. Processo de tomada e prestação de 
contas, processo de tomada de contas especial (Resolução nº 102/1998 - TCDF) e controle de atos de pessoal. O sistema 
de controle interno do Poder Executivo do Distrito Federal: competências constitucionais (art. 74 da Constituição 
Federal de 1988 e art. 80 da Lei Orgânica do Distrito Federal), organização (Lei nº 830/1994, Lei nº 3.105/2002, Lei nº 
3.163/2003 e Decreto nº 29.965/2009). Relação entre o Tribunal de Contas e o órgão de controle interno do Poder 
Executivo. Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados e do Distrito Federal - CONACI: objetivos e 
competências. 
 
 
 
CARGO NÍVEL MÉDIO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA DO SAMU: 
Princípios gerais de biossegurança. Aspectos éticos e deontológicos do exercício da enfermagem. Sinais Vitais.  
Administração de medicamentos. Cuidados de enfermagem em emergências cardiovasculares: parada cardíaca 
(protocolo 2010), choque, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e 
arritmias. Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias 
aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Cuidados de 
enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas, desequilíbrios ácido - básicos, insolação, hipotermia 
e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Cuidados de enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento 
vaginal, gravidez ectópica, sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez, violência sexual. 
Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e paciente depressivo. 
Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: crises convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas 
superiores e parada cardíaca. Cuidados de enfermagem no trauma: ABCDE do trauma, traumatismo múltiplo, 
traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras, 
eletrocussão, ferimentos e afogamentos. Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma. Prevenção do trauma. 
Política Nacional de atenção às Urgências/Rede de atenção às Urgências. 
 
CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS 
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CNPJ Nº 01.612.596/0001-43 
ESTADO DO PIAUÍ 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), Lei nº 8080/90, Lei 141/2012, SUS: Princípios e diretrizes do Sistema Único: 
Objetivos; atribuições, doutrinas e competências, Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica, 
reformas sanitária. Processo saúde-doença , Vigilância em Saúde, Política Nacional de Atenção Básica, 
Regulamentação da Profissão de Agente Comunitário de Saúde: Lei nº 11.350/2006, Conceito de territorialização, área 
e micro área de abrangência, Condições de risco social, Cadastramento familiar e territorial, Visita Domiciliar, 
Problemas prevalentes na Atenção Básica à Saúde, Noções sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, Políticas Nacionais de Saúde: Saúde da Mulher e da 
Criança, Saúde Integral de adolescentes e jovens, Saúde do Homem, Saúde do Idoso, Saúde mental, Saúde da 
População Negra, Saúde da Pessoa com Deficiência, Saúde Ambiental, Politica Nacional de Imunização, Programa 
Bolsa Família. 
 
CARGO MOTORISTA SOCORRISTA SAMU: 
Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro. Noções do funcionamento do veículo. Respeito ao 
Meio Ambiente. Velocidade Máxima Permitida. Parada obrigatória. Cuidados gerais ao volante. Direção defensiva, 
Convívio Social no Trânsito. Ética profissional. Portaria GM nº. 2.048, de 5 Novembro de 2002.Primeiros Socorros. 
Conhecimento da malha viária do território do território de abrangência do SAMU local e Regional. Noções de ética e 
comportamento. Relações humanas e  comunicação interpessoal 
 
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS: 
Conhecimentos de dengue, vetor, vírus, sintomas e medidas de controle (criadouros); Epidemiologia e Medidas de 
vigilância epidemiológica no controle da Dengue; Saúde: conceito e relação com o ambiente; Vigilância em Saúde:  
conceitos,  metodologia  de  trabalho  e  formas  de  intervenção  no  território,  estratégias  de  atuação, formas  de  
organização  e  legislação  básica  das  vigilâncias;  Sociedade,  ética  e  promoção  de  saúde; Saneamento básico e 
saúde; Práticas de campo; Reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco; Endemias  e  doenças  
reemergentes;  Programa  Nacional  de  Controle  da  Dengue.  Demais  conhecimentos compatíveis com as atribuições 
do Cargo. 
 
CARGO MOTORISTA: 
Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro. Noções do funcionamento do veículo. Respeito ao 
Meio Ambiente. Velocidade Máxima Permitida. Parada obrigatória. Cuidados gerais ao volante. Direção defensiva, 
Convívio Social no Trânsito. Ética profissional. LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997). Normas Gerais de 
Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e Dispositivos Auxiliares. Infrações e Penalidades. 
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