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228 

l\iENSAGEM N.0 42, DE 1986-CN 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n.o 2.187, de 26 de dezembro de 1984, que altera dispositivo do Decreto-lei 
n.o 1.341, de 22 de agosto de 1974. - Dependendo de parec·er a ser proferido 
em Plenário. - Leitura: 30-5-86 

Prazo: no Congresso Nacional: 1.0 -9-86 

229 

MENSAGEM N.0 44, DE 1986-CN 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n.o 2.188, de 26 de dezembro de 1984, que 'nstitui a Gratificação de Incen
tivo à Atividade Médico-Veterinária no Ministério da Agricultura e dá outras 
providências. - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário. 

- Leitura: 9-6-86 
Prazo: no Congresso Nacional: 8-9-86 

230 

l\iENSAGEM N.0 46, DE 1986-CN 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n.0 2.189, de 26 de dezembro de 1984, que dispõe sobre a transformação 
de gratificação deferida aos engenheiros agrônomos do Ministério da Agri
cultura e dá outras providências. (Mensagem n.0 17, de 16-1-86, na origem.) 
- Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário. - Leitura: 4-8-85 

Prazo: no Congresso Nacional: 3-10-86. 

231 

MENSAGEM N.0 49, DE 1986-CN 

Submete à deliberação do congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n.0 2.190, de 26 de dezembro de 1984, que dispõe sobre os novos percentuais 
da Gratificação de Representação de Atividade Diplomática e dá outras 
providências. (Mensagem n.O 18, de 1985, na migem.) 

Comissão Mista 

Presidente: Deputado Wilson Falcão 
Vice-Presidente: senador Saldanha Derzi 
Relator: Senador José Lins 

Prazos: na Comissão: até 1.0-9-86 
no Congresso Nacional: 10-10-86 

DIRETORIA GERAL 
COORDENAÇÃD DE SELEÇÃO E TREINAMEN
TO 

- Leitura: 11-8-86 

5. Número de Vagas: 
36 (trinta e seis). 
6. Lotação: 

VI- VETOS 
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Teto Total 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.O 14, DE 1986 

Suprime a alínea b do art. 39 da Lei n.0 3.007, de 26 de agosto de 
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. <Mensagem n.0 45/86-CN e 
657/85, na origem). - Leitura.: 13-6-86 

Prazo: no Congresso Nacional: 1.0 -9-86 

233 

Veto Total 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 17, DE 1!HI5 

Dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em processos judi
ciais decorrentes do exercício da profissão. - Dependendo de parecer a ser 
proferido em Plenário. - Leitura: 23-6-86 

Prazo: no Congresso Nacional: 8-9-86 

234 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 50, DE 1981 

Dá nova redação ao § 2.0 do art. 458 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, dispondo 
sobre o fornecimento de transporte para o trabalhador. (Mensagem n.a 48, 
de 1986-CN. n.0 661/85, na origem). 

Comissão Mista. 

Presidente: Deputado Fernando Magalhães 
Vice-Presidente: Deputado Francisco Amaral 
Relator: Senador Gastão Müller 

Prazos: na Comissão: até dia 1.0 -9-86 
no Congresso Nacional: 24-9-86 

235 

- Leitura: 8-8-86 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 147, DE 1982 

Isenta de quaJquer tributação os proventos da aposentadoria e dá outras 
providências. (Mensagem n.0 50/86-CN - 662/85 na origem). 

- Leitura: 19-8-86 

ComiSsão Mista 

Presidente: Senador Virgílio Távora 
Vice-Presidente: Deputado Nivaldo Machado 
Relator: Deputado Celso Barros 

Prazos: na Comissão: até 8-9-86 - no Congreso Nacional: 3-10-86 

Vlll- Levanta-se a Sessão às 16 horas e 55 minutos. 

dos), em qualquer agência do Banco do Brasil S.A.
Brasnia- DF: 

CONCURSO PÚBLICO PARA Tll:CNICO EM 
MATERIAL E PATRIMÚNIO 

EDITAL N9 01/86 

Exercício exclusivo no Departamento de Material e 
Patrimônio. 

e) possuir original do documento comprobatório da 
escolaridade exigida- conclusão de cursode nível supe
rior de Administrador, Economista, Contador ou Es
tatístico, ou habilitação legal equivalente; 

A Coordenação de Seleção e Treinamento, nos termos 
da Resolução n9 20, de 1971, e da Resolução n9 27, de 
1986, torna pública a abertura de inscrição para preen
chimento de cargos, do Grupo-Atividades de Apoio Le
gislativo do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, através de concurso público. 

I - Das Características do Cargo 

I. Cargo: 
Técnico em Material e Patrimônio - CD-AL-021, 

Classe. "A", Referência NS-14. 
2. Regime Jurídico: 
Estatutário. 
3. Jornada de Trabalho: 
40 (quarenta) horas semanais 
4. Atividades: 

De nível superior envolvendo trabalhos referéntes a estu
dos, pesquisas, análises, projetos, programações, pro
jeções, e a prática de atos relativos aos aspectos adminis
trativos, econômicos, contábeis e estatísticos da área de 
material e patrimônio. 

7. Escolaridade: 
Nível Superior. 

11 - Das Inscrições 

I. Requisitos 
a) ser brasileiro e estar em dia com as obrigações elei

torais para os candidatos de ambos os sexos, e militares 
para os de sexo masculino; 

b) estar amparado pelo Estatuto de Igualdade, com 
gozo dos direitos públicos, na forma do art. 13 do Decre
to n• 70.436, de 18/4/72, para os de nacionalidade portu
guesa: 

c) possuir, até o último dia de inscrição, a idade mini
ma de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 50 (cin
qilenta) anos, sendo dispensados da exigência os servido
res da Administração Federal Direta ou de Autarquia 
Federal, que comprovarem esta condição através de de
claração da instituição; 

d) ter preenchido, sem rasuras, emendas ou omissões 
de qualquer informação, o formulário de inscrição, à dis
posição dos candidatos no local discriminado no item 3 
deste Título, comprovado o recolhimento da taxa de ins
crição, no valor de Cz$ 150,00 (cento c cinqüenta cruza-

f) possuir carteira de identidade - original ou cópia 
autenticada. 

1.1 Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos 
os atos dela decorrentes, se os candidatos não apresenta
rem, quando solicitados, os documentos comprobatórios 
dos requisitos relacionados neste item. 

2. Condições para inscrição 
2.1 Somente poderá inscrever-se o candidato que a

presentar no ato de inscrição os documentos enumera
dos nas letras c, d, e e f dos requisitos fixados. 

2.2 Terão validade para fins de ingresso no local de 
realização das provas apenas os formulários que pos
suam a autenticação da Coordenação de Seleção e Trei
namento. 

2.3 As inscrições serão feitas pessoalmente ou por 
procuração com firma reconhecida, vedada a inscrição 
condicional. Em caso de .procuração, o formulário de 
inscrição terá de ser preenchido com os dados do candi
dato e acompanhado dos documentos exigidos para ins
crição, devendo o procurador apresentar sua carteira de 
identidade. 
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3. Distribuição de Formulário de inscrição 
a) De 3 a 19/9/86 
b) Horário: das llh30min às 16h30min 
c) Local: Banco do Brasil S.A.- Todas as agências 

do DF. 
4. Período de Inscrição 
a) De 8 a 19/9/86 (de segunda a sexta-feira) 
b) Horário: das 9 às 17 horas 
c) Local: Ginásio de Esportes da ASCADE- L-2 

Sul- SOAS Q. 609/10 
5. Formulãrio de Inscrição 
5.1 O formulário de inscrição padronizado é o ins

trumento hábil que possibilita a formalização da ins
crição. 

5.2 O formulário consiste em peça dividida em três 
partes: uma via do candidato, documento que, devida
mente autenticado pela Coordenação de Seleção e Trei
namento, permitirá seu ingresso nas salas de prova; uma 
via da Coordenação de Seleção e Treinamento, com os 
dados necessários ao concurso; uma via de recolhimento 
da taxa de inscrição, que ficará na agência bancária. 

5.3 O candidato deve preencher todos os campos do 
formulário a máquina, sem rasuras, à exceção dos desti
nados ao uso da Coordenação de Seleção e Treinamento. 

5.4 A taxa de inscrição uma vez paga não será resti
tuída, em hipótese alguma. 

5.5 O cadastramento do candidato será realizado u
nicamente com base no preenchimento do formulário de 
inscrição. O erro, ou omissão de qualquer dado, poderá 
importar prejuízo irreparável para o concorrente. 

5.6 Verificado o recebimento de inscrição que não a
tenda às condições enumeradas no item 2 deste Título, 
será ela cancelada. 

5.7 A efetivação das inscrições dar-se-á com a homo
logação a ser publicada no Diário Oficial da União -
Seção I- ejou Diário do CongreS!o Nacional- Seção I. 

III - Das Provas 

1. As provas serão realizadas em Brasflia, nas datas, 
locais, horários e outros detalhes a serem divulgados o
portunamente, através do Diário Oficial da União -
Seção I- e/ou Diário do Congresso Nacional- Seção I. 

2. Todas as provas serão eliminatórias, feitas em 
consulta a qualquer material, exigida do candidato a 
nota mínima de 60 (sessenta) pontos para aprovação. 

2.1 Cada uma das provas totalizarâ 100 (cem) pon
tos. 

3. O concurso será constituído das seguintes provas: 
a) Legislação da Câmara dos Deputados - peso I 

(um) Duração: 3 (três) horas; 
b) Conhecimentos Básicos - Matemática, Estatísti

ca, Contabilidade, Orçamento Público -peso 2 (dois) 
Duração: 3 (três) horas; 

c) Língua Portuguesa - peso 2 (dois) Duração: 3 
(três) horas; 

d) Conhecimentos Específicos - Administração e 
Legislação de Material e Patrimônio- peso 4 (quatro) 
Duração: 4 (quatro) horas; 

e) Datilografia- peso !(um) Duração: 15 minutos. 
3.1 Faz parte integrante deste Edital o programa dis

criminando as matérias constantes de cada prova, a ser 
distribuído no ato de inscrição. 

3.2 Os candidatos receberão no ato da inscrição o 
material de estudo relativo à prova de Legislação da Câ
mara dos Deputados. 

4. Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda cha
mada nem vista de qualquer prova. 

5. Será obrigatório, em todas as provas, o uso da or
tografia oficial. 

6. As provas serão realizadas em etapas distintas, so
mente participando de cada uma delas os aprovados nas 
anteriores. Considera-se etapa, para este efeito, a reali
zação de uma ou mais provas na mesma data. 

7. O candidato deverá comparecer ao local designa
do para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para seu início, munido de 
todo o material exigido pelo ato que divulgar a data de 
realização. 

7.1 Encerrado o tempo de ingresso no local das pro
vas, em nenhuma hipótese será permitida a abertura de 
excecões. 
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7.2 O não comparecimento implicará exclusão do 
candidato, consideradas sem efeito as provas porventura 
já prestadas. 

IV- Dos Critérios de Julgamento e Classificação 

1. O provimento dos cargos obedecerá, expressa
mente, à ordem de classificação final. 

1.1 A classificação final dos habilitados far-se-á na 
ordem decrescente dos pontos obtidos, até a nota míni
ma fixada, e obedecerá às seguintes normas: 

a) os pontos obtidos em cada prova serão multipli
cados pelos respectivos pesos, respeitada a fração até 
centésimos, e somados os produtos; 

b) a média final resultará desse somatório dividido 
por I O (dez); 

c) somente será habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos em cada 
prova, bem como na média final; 

d) o aproveitamento dos candidatos obedecerá à or
dem final da classificação, dentro do número de vagas. 

2. Em caso de empate na classificação terá preferên
cia o candidato que tenha obtido maior nota, sucessiva
mente: 

a) na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) na prova de Conhecimentos Básicos; 
c) na prova de Língua Portuguesa; 
d) na prova de Legislação da Câmara dos Deputa

dos; 
e) na prova de Datilografia. 
2.1 Persistindo o empate, terá preferência o candida

to mais idoso. 
3. Serão publicados, apenas, em cada prova, os re

sultados referentes aos habilitados, em ordem decrescen
te das notas obtidas. 

4. A homologação do resultado final será publicada 
no Diário Oficial da União- Seção I- ejou Diário do 
Congresso Nacional - Seção I, cuja data constituirá o 
marco inicial para a fiXação do prazo de validade do 
concurso. 

5. Adotar-se-á, para sigilo do julgamento, processo 
impeditivo de identificação das provas, atribuindo-se 
nota o (zero) à prova que apresentar assinatura, sinal ou 
convenção que possibilite sua identificação. 

6. A juízo da Coordenação do Concurso, quando a 
correção das provas o recomendar, poderá ser utilizado 
sistema eletrônico de processamento de dados. 

7. Será excluído do concurso, por ato da Direção da 
Coordenação de Seleção e Treinamento, o candidato 
que: 

a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa 
ou inexata; 

b) agir com descortesia para com examinadores, exe
cutores, seus auxiliares, autoridades presentes, ou 
retirar-se do local de realização da prova sem prévia au
torização; 

c) durante a realização da prova comunicar-se com 
outros candidatos verbalmente, por escrito, ou qualquer 
outra forma, bem como utilizar-se de livros, notas ou im
pressos. 

8. Será atribuída nota O (zero) à questão de prova 
que contenha mais de uma resposta, bem como emen'1!a 
ou rasura, ainda que legível, e igualmente àquela que não 
for transferida do caderno de prova para a folha de res
posta ou marcada no cartão. 

V - Das Disposições Gerais 

I. A habilitação e classificação no concurso, ainda 
que no limite das vagas estimadas, assegurará ao concor
rente, apenas, expectativa de direito à posse, ficando a 
concretização desse ato condicionada à observância às 
disposições legais pertinentes e ao exclusivo interesse e 
conveniência da Administração da Câmara dos Deputa
dos. 

2. A convocação do candidato habilitado para posse 
será feita mediante comunicação direta ou por corres
pondência, com Aviso de Recebimento (AR), com base 
nos dados apresentados no ato de sua inscrição, modifi
cáveis, apenas, mediante requerimento devidamente pro
tocolado - Protocolo-Geral da Câmara dos Deputados 
- Dirigido ao Diretor do Departamento de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 
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2.1 A Câmara· dos Deputados não se compromete a 
distribuir moradia aos candidatos empossados. 

3. Não será fornecido ao candidato qualquer docu
mento comprobatório de habilitação ou classificação rio 
presente processo seletivo, valendo, para tal finalidade, a 
homologação publicada no Diário Oficial da União -
Seção I- efou Diário do Congresso Nacional- Seção I. 

4. Todos os Editais, Avisos e Comunicações serão 
publicados no Diário Oficial da União- Seção I- ejou 
Diário do Congresso Nacional - Seção I. 

5. Qualquer reclamação sobre o resultado do con
curso deverá ser formalizada através de requerimento 
protocolado- Protocolo Geral da Câmara dos Deputa
dos -dirigido à Coordenação de Seleção e Treinamen
to, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da di
vulgação dos resultados. 

5.1 Somente serão apreciados os pedidos expressos 
em termos adequados e que apontem circunstâncias que 
justifiquem a sua apreciação. Os resultados das recla
mações serão publicados no Diário Oficial da União -
Seção I- ejou Diário do Congresso Nacional- Seção I. 

6. O resultado final do concurso será homologado 
pelo Diretor-Geral da Câmara dos Deputados. 

7. Os casos omissos serão submetidos à consideração 
do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados pela Di
reção da Coordenação de Seleção e Treinamento. 

8. A homologação da inscrição do candidato impli
cará conhecimento e tácita aceitação das condições esta
belecidas neste edital e no anexo programa das provas. 

Brasília, 27 de agosto de 1986. - Marialba Mesquita 
da Fonseca, Diretora da Coordenação de Seleção e Trei
namento. 

PROGRAMA DAS PROVAS 

I. Prova de Legislação da Câmara dos Deputados 
Peso: I (um)- Valor: 100 (cem) pontos- Duração: 

3 (três) horas 
a) 1• Parte - Valor: 30 (trinta) pontos 
Resolução n9 20, de 30/11/71 
- Estrutura e atribuições dos órgãos da Câmara dos 

Deputados. 
b) 2•Parte - Valor: 30 (trinta) pontos 
Legislação de Pessoal da Câmara dos Deputados. 
- Apostilha. 
c) 3• Parte- Valor: 20 (vinte) pontos 
Constituição Federal 
- Capítulo VI - Do Poder Legislativo do artigo 27 

ao 59. 
d) 4• Parte- Valor: 20 (vinte) pontos 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Resolução n9 30, de 31/10/72 e legislação alteradora) 
- Título I - Disposições Preliminares 
- Capítulo I - Da Sede 
- Capítulo li - Das Sessões Preparatórias e Eleição 

da Mesa 
- Capítulo III - Dos Líderes 
- Título 11 - Dos Órgãos da Câmara 
- Capítulo I - Da Mesa. Seções I, 11 e III 
- Capítulo 11 - Das Comissões. Seções I, 11 e III 
- Título III - Das Sessões da Câmara 
- Capítulo I - Disposições Gerais - até art. 91 
- Capítulo 11 - Das Sessões Públicas - Seções I e 11 
- Título IV - Das Proposições 
- Capítulo I - Disposições Gerais 
- Capítulo 11 - Dos Projetos 
- Título XIII - Da Polícia da Câmara 
- Título XIV - Dos Serviços Administrativos 
- Capítulo I - Disposições Gerais 

Obs.: O material relativo aos itens a, b e d serão distri
buídos aos candidatos no ato da inscrição. 

2. Prova de Conhecimentos Básicos 
Peso: 2 (dois)- Valor: 100 (cem) pontos- Duração: 

3 (três) horas 
a) 1• Parte- Valor: 20 (vinte) pontos 
Matemática 
- Sistema métrico 
- Coordenadas cartesianas: gráficos da reta e da pa-

rábola. 
- Divisão proporcional. 
Regra de três simples e composta. 
Juros simples e montante. 
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Desconto simples, por dentro e por fora. 
Progressão aritmética c geométrica. 
b) 2• Parte- Valor: 20 (vinte) pontos 
Estatística 

- Distribuição de freqüência. 
- Gráficos de setores, barras e colunas. 
- Histograma e polígono de freqüência. 
- Medidas de tendência central: média simples e pon-

derada, mediana c moda. 
- Medidas de dispersão: intervalo, desvio padrão e 

variância. 
c) 3• Parte- Valor: 20 (vinte) pontos 
Contabilidade 
- Balanços contábeis de acordo com a Lei no 

6.404/76. 
- Estrutura do Balanço Patrimonial e da Demons

tração do Resultado do Exercício. Seus elementos. 
- Análise financeira: cálculo, crítica e interpretação 

de lndices. 
-Análise Econômica: cálculo, crítica e interpretação 

de lndices. 
- Estoques: rotação, valorização e controles contá

beis. 

d) 4• Parte - Valor: 40 (quarenta) pontos 
Orçamento Público 
-Constituição Federal 
-Capitulo VI - Do Poder Legislativo 
- Seção VI - Do Orçamento 
-Seção VII- Da Fiscalização Financeira e Orça-

mentária 

-Lei n' 4.320, de 17-3-64, com as alterações da Lei no 
6.397, de 10-12-78 e dos Decretos-leis nos 1.735, de20-l2-
79 e 1.939, de 20-5-82. 

- Título I - Da Lei de Orçamento 
- Capítulo I - Disposições Gerais 
- Capítulo III - Da Despesa 
- Titulo li - Da Proposta Orçamentária 
-Capítulo I- Conteúdo e Forma da Proposta 

Orçamentária 
-Capítulo li- Da Elaboração da Proposta Orça

mentária 

Seção Primeira- Das Previsões Plurianuais 
Seção Segunda - Das Previsões Anuais 
- Título IV - Do Exercício Financeiro 
-Título VI- Da Execução do Orçamento 
- Capítulo I - Da Programação da Despesa 
- Capítulo III - Da Despesa 
-Título VIII - Do Controle da Execução Orçamen-

tária 
- Capítulo I- Disposições Gerais 
- Capitulo II - Do Controle Interno 
- Capítulo III - Do Controle Externo 
-Título IX- Da Contabilidade 
- Capítulo I - Disposições Gerais 
- Capítulo II - Da Contabilidade Orçamentária e 

Financeira 

- Capítulo III- Da Contabilidade Patrimonial e In
dustrial 

- Capítulo IV -Dos Balanços 
-Decreto-lei n' 200, de 25-2-67 e legislação alterado-

ra 
-Título X- Das Normas de Administração Finan

ceira e de Contabilidade 
3. Prova de Língmi Portuguesa -
Peso: 2 (dois)- Valor: 100 (cem) pontos- Duração: 

3 (três) horas 
Questões versando sobre o seguirite programa: 
a) I• Parte- Valor: 70 (setenta) pontos 
Fonética: 
- encontros vocálicos e consonantais; acento tônico; 

dígrafos. 
Morfologia: 
- classe, estrutura, formação, flexão e emprego devo

cábulos. 
Semântica: 
-sinonímia; antonímia; paron1mm; polissemia; ho

monímia; texto e contexto; denotação e conotação. 
Linguagem: 
-qualidades e vícios. 
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Ortografia: 
- emprego do hífen; divisão silábica; abreviaturas; si

glas e símbolos: emprego de letras; regras de acentuação 
gráfica. 

Sinais de Pontuação 
Sintaxe: 
-emprego do sinal da crase; concordância nominal e 

verbal: colocação dos pronomes átonos; análise sintáti
ca: frase, oração e período, termos e classific:ição das o
rações; regência nominal e verbal. 

b) 2.Parte - Valor: 30 (trinta) pontos 
Interpretação de texto. 
Bibliografia básica: 
- Bechara, Evanildo, Moderna Gramática da Língua 

Portuguesa, SP, Ed. Nacional, 1976. 
-Holanda, Aurélio Buarque de, Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa, RJ, Nova Fronteira, 1980. 
- Kury, Adriano da Gama, Ortografia, Pontuação e 

Crase, RJ, FENAME, 1982. 
- Ccgala, Domingos Pascoal, Novíssima Gramática 

da Língua Portuguesa, 20• ed., SP, Cia. Editora Nacio
nal, 1979. 

-Cunha, Celso, Gramática da Língua Portuguesa, 2• 
ed., RJ, FENAME, 1975. 

- André. Hildebrando Afonso de, Gramática Ilustra
da, 2• ed .. SP, Ed. Moderna, 1983. 

4. Prova de Conhecimentos Específicos 
Peso: 4 (quatro) - Valor: 100 (cem) pontos - Du-

ração: 4 (quatro) horas 
a) t• Parte- Valor: 40 (quarenta) pontos 
Administração de Material e Patrimônio 
Administração de Material 

-Funções, princípios e objetivos 
Planejamento de Administração de Material 
- Previsão de demanda de preços e de disponibilidade 

de material. 
- A técnica Pert. 
-Teoria das probabilidades aplicada à Adminis-

tração de Material. 
Aquisição de Material 
- Funções c princípios. 
-Modalidades e objetivos. 
- Cadastro e controle de fornecedores. 
- Análise financeira de fornecedores. 
- Exigências legais para fornecedores. 
-Análise da qualidade do produto. 
-Processo de recebimento. 
- Plano e cronograma de compras. 
-Cotações e controle de preços. 
- Especificações de material. 

- Registros de material. 
- Ponto de pedido de compra em função de estoque 

máximo e mínimo. 
- Escrituração de material. 

Estoques 
-Funções e objetivos. 
-Planejamento, processos e políticas de adminis-

tração de estoques. 

- Determinação de -níveis de estoque, representação 
gráfica, tempo de ressuprimento e estoques de segu
rança. 

-Avaliação de estoques - métodos. 
- Inventário de material. 

Almoxarifados 
- Funções, princípios e objetivos. 
- Controle, registro, conservação e recuperação de 

material. 
-Técnicas de armazenamento. 
-Utilização de espaço. 
- Segurança. 

b) 2' Parte- Valor: 40 (quarenta) pontos 
Legislação e Doutrina relativas à Administração Públi-

ca de Material e Patrimônio. 
-Decreto-lei n' 200, de 25-02-67, Título XII, artigos 

125 a 144 (Dispõe sobre a Organização da Adminis
tração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Ad
ministrativa, e dá outras providências), com as alte
rações posteriores. 
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-Lei n' 6.457, <le 1-11-77 (acrescenta parágrafo único 
ao artigo 130 do Decreto-lei n• 200, de 25-2-67, que dis
põe sobre a Organização da Administração Federal, de
finindo o prazo para o cumprimento do objeto da lici
tação). 

-Lei n' 6.946, de 17-9-81 (atualiza os limites de valo
res aplicáveis às diferentes modalidades de licitação, sim
plifica a organização de cadastro de licitantes, e dá ou
tras providências). 

-Decreto n' 73.140, de 9-11-73 (Regulamenta as lici
tações e os contratos relativos a obras e serviços de enge
nharia, e dá outras providências), com as alterações pos
teriores. 

-Decreto n• 84.701, de 13-5-80 (Institui o Certificado 
de Regularidade Jurídico-Fiscal nas licitações promovi
das na Administração Federal Direta e Indireta, e dá ou
tras providências). 

-Decreto n' 86.025, de 22-5-81 (Regulamenta a habi
litação em licitações promovidas pela Administração Di
reta e Autárquica, e revoga disposições do Decreto no 
73.140, de 9-11-73, e dá outras providências). 

-Decreto n' 15.783, de 8-11-22 (Aprova o regula
mento para execução do Código de Contabilidade Públi
ca), Título VII, Capitulo TI, Seção II. 

-Decreto n• 78.382, de 8-9-76 (Dispõe sobre a publi
cação obrigatória de contratos administrativos de inte
resse dos Órgãos da Administração Federal Direta e suas 
autarquias). 

-Decreto n' 87.770, de 1-11-82 (Regulamenta a alie
nação de material, no âmbito da Administração Federal 
Direta e Autárquica, e dá outras providências). 

- Decreto-lei n' 199, de 25-2-67 (Dispõe sobre a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas da União), Título II
Capítulo I, artigos 28 a 31 e Título III, artigos 35 a 39. 

-Licitação e Contrato Administrativo. 

c) 3• Parte - Valor: 20 (vinte) pontos 
Redação Oficial sobre assunto típico de administração 

de material e patrimônio. 
- Memorando a ser elaborado com base em dados 

preestabelecidos. Será considerada, além dos aspectos 
estilísticos relativos a clareza e objetividade no desenvol
vimento do tema, a correção gramatical. 

Bibliografia Básica: 
-Dias, Marco Aurélio P., Administração de Mate

riais, Uma Abordagem Logística, Atlas. 

- Messias, Sérgio Balsonoro, Manual de Adminis
tração de Materiais, Atlas. 

-Araújo, Jorge Scqueira, Administração de Mate
riais, Atlas. 

-Dias, Marco Aurélio, P., Gerência de Materiais, A
tlas. 

-Araújo, Jorge Sequeira, Administração de Compras 
e Armazenamento, Atlas. 

- Meirelles, Hely Lopes, Licitação e Contrato Admi
nistrativo, S.P. Editora. 

- Meirclles, Hely Lopes, Direito Administrativo Bra
sileiro, S. P. Editora. 

5. Prova de Datilografia 
Peso: 1 (um)- Valor: 100 (cem) pontos- Duração: 

15 (quinze) minutos 
a) Cópia de um texto datilografado, durante 15 

(quinze) minutos, podendo o candidato repetir o texto 
caso termine antes do prazo fixado. 

b) Serão exlgid.os, para aprovação, 10<f{cem) toques 
líquidos, por minutos, em máquina elétrica. 

c) Para datilografia do texto, o candidato deverá ob-
servar os seguintes critérios: 

- Linha padrão: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 espaços; 
- Margem esquerda: ... :. . . . . . . . . . . 15 espaços; 
-Parágrafo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 espaços; 
-Entrelinhas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . espaço duplo. 
b) Não será permitida a utilização de recursos inexis

tentes no texto (traços, barras etc.) para compor a ma
grem direita e, ainda, a intercalação indevida de pala
vras, tais como. "digo" Oll. "leia-se". A não observância 
deste item acarretará no cômputo de 1 (um) erro por o
corrência. 
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e) O julgamento deste Teste obedecerá aos seguintes - margem esquerda errada (na totalidade da pro- Sendo:TL ~ toques líquidos 
TB ~ toques brutos 
Te = toques errados 

critérios: va) ................................. , , , 3 erros; 
- palavra errada , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 erros; Obs. - Para acerto da margem direita serão permitidos 

até 3 (três) espaços entre a penúltima e a última palavra 
da linha. 

-palavra a mais ........ , , , . , , . . . . . . . . I erro; t = tempo de duração da prova 15 (quinze) mi
nutos. -palavra a menos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 erros; 

-falta ou troca de sinal de acentuação . . I erro; f) O texto fornecido para o Teste estará datilografa
do de acordo com as exigências do itemc, cabendo ao 
candidato observá-las. 

i) Conferir-se-á o grau 100 (cem) ao candidato que 
houver alcançado o maior total líquido de toques por 
minuto. Feita a diferença entre o maior líquido e o líqui
no mínimo fixado (100), correspondente ao grau 60, 
estabelecer-se-á a proporção que permitirá atribuir os di
versos graus aos demais candidatos. 

- falta ou troca de sinal de pontuação , , , I erro; 
-separação incorreta de sílabas , . . . . . . . 2 erros; 
-excesso ou falta de espaços entre palavras ..... . g) O total de toques brutos será calculado mediante 

a contagem de todos os toques do candidato, inclusive os 
espaços em branco existentes entre as palavras ou entre 
as palavras e os sinais de pontuação e computando-se 
dupla ou triplamente os toques correspondentes a letras 
maiúsculas, sinais de pontuação e a outros que exijam o 
manejo de outras teclas, de acordo com a característica 
de cada um. 

ou entre palavras e sinal de pontuação (por es-
paço) .............................. I erro; 

-parágrafo errado (menor ou maior que o especifica
do j) Somente serão corrigidas as provas que atingirem 

o mínimo de 1.500 (um mil e quinhentos) toques por mi-' 
nu to. 

no item c) por parágrafo . . . . . . . . . . . . 2 erros; 
-linha padrão errada (na totalidade da prova) 3 er-

ros· 
..:._linhas superpostas (por linha) . . . . . . . lO erros; h) O cálculo de toques líquidos será feito de acordo 

com a seguinte fórmula: 

I) Será facultado o uso de régua, de propriedade do 
candidato, para acompanhamento da leitura do texto. 

-letra ou sinal rebatido . . . . . . . . . . . . . . . I erro; Brasília, 27 de agosto de 1986.- Marialba Mesquita 
da Fonseca, Diretora da Coordenação de Seleção c Trei
namento. 

-entrelinhas erradas (na totalidade da prova) 3 er- TL~ TB - (Te x 10) 
ros; 

N9 AtJI'OR 

2/83 JOJ() I !ERCUl.INO 

35/83 l'ERREIRA MARTINS 

70/83 HELIO 00Q1JE 

80/83 EDUAP.OO MATAAAZZO 
SUPLicY 

81/83 · B!lk'llli\0 MJNfEIRO 

83/83 FRA.'ICISCO AMAAAL 

84/83 EDUI\JUXl MATAAAZZO 
SUPLicY 

89/83 AIRTON SOARES 

102/83 FAM!lULINI JGNIOR 

104/83 ~IILTON REIS 

128/83 SALLES LEITE 

1-10/83 fi.IL\URY MULLER 

141/83 PREITAS NOBHE 

153/83 FRA.-.;c::rsco A'IARAL 

172/83 THO~~\Z COELHO 

SECRET/\ltiA-GER'-L m ~lESA 

RIJQUERJMENJ'OS DE INFORMI\Ç/\0 Et\Ci\MINllfúJOS 

1 9 s 3 I 86 

EMENl'A 
DATA DA RENESSA AO Gi\IliNciE CIVIL DA 

PRESIDE~CIA DA REPOllLICA 

Solicita informações à SEPJ..i\N, sobre os aumentos dos preços dos deri

vados de petróleo. 

Solic,ita informações ao Sr. MINISTP.O EXTRAORDINJIRIO PAAA ASSlNJ'OS FU~ 

DIÁIUOS, sobre a arrecadação pelo INCRA, nos exercícios de 1978/1982, 

do Imposto Territorial Rural. 

Solicita informações ã SEPJ..i\N, sobre empresas brasileiras com sede 

própria oo alugada no exterior. 

Solicita informações ao MINIS'l'ê!UO DA FAZENDA e ã SEP!A"', sobre faci

lidades de empréstimos junto ao Banco do Brasil e a CEF, ao Grupo 

Coroa-Bras.tel. C • ) ' 

Solicita info;mações ao MINIS'flll\IO DAS MINAS E ENERGIA, sobre ll real 

situação do Garimpo de Serra Pelada, no Estado do Pará. 

Solicit':' informações ao MINIS'fllRIO DA PP.EVIDJlNCIA E ASSISTI'~'!CIA _SOCIAL 

sobJ'e débitos das prefeituras nrunicipaís. 

Solicita informações ao MINISW.IO DA FAZENDA, sobre os contratos as

sinados pelas autoridades monetárias do governo brasileiro com ~s ba!l. · 

cos credores do Brasil, em 1982 e 1983. 

Solícita informações à SEPlA'I, sobre à _pessoal das Entidades Estatais. 

( • ) - Já respondido pelo Ministério da fazenda. 

Solicita infoTnk1ÇÕCS n SEPLJIJ'I' sobre prejuízos de Empresas Estatais 

nos Últimos três anos. 

Solicita informações ao MINIST!lRIO 00 INTERIOR, sobre o Fundo de Co~ 

pensação Salarial do BNJ-I. 

Solicita informações ao MINISTflP.IO DA AERON/\trriCA, sobro infra-ostru 

tura aeroportuária. 

Solicita informações ao MINIST)";RIO DA PREVIPENCTA E ASSISTENCIA Sr'x:IAJ. 

sobre a situação real 'das contas da Previdência. 

Solicita inform.1çõcs à· SEPLI\N, sobre os cortes nos investimentos do 

Sistema 1'clcbr5s, 

Solicita infornoções ao MINIS'I'JÕRIO 00. TRI\llALHO, sobre a regulamentação 

da profissão de sociólogo. 

Solicita informaçÕeS ao MINISTERIO 00 INTERIOR, sobre projetos 'l-prov.?._ 

dos 'pela SUDENE, em 1983. 

Of. Sa-1-20, de 09.03.83 

Of. SGI-585, de 29.06.83 

Of. Sa!-833, de 04.10.83 

Of. SC?-1-1048, de 17.11.83 

Of. SG\1-1049, de )7.11.83 

Of:. SCl''-1051, de 17 ,'11.83 

Of. SG:II-1052, de 17.11.83 

or. SC:'l:lOSi, de 17.11.83 

Of. S/11-1137, de 29.11.83 

Of. SQ.I-1139, de 29.11.83 

Of. SRI-1163, de 29.11.83 

Of. SG:Il-027, de 13.03.84 

Of. SC?-I-028, de 13.03.84 

Of. SC?-1-040, de 13.03.84 

Of. SG:II-103, de 28.03.84 
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