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CONCURSO PÚBLICO PBH ATIVOS S.A 
EDITAL N º 001/2018 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

TIPO 1 

INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de 

Múltipla Escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas e a Redação, todas perfeitamente 

legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões 

de Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Informática, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 15 

(quinze) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. 

 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao início desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 

 Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente. 

 Nas Folhas de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda as questões 

discursivas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 As Folhas de Respostas, tanto da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, como da Prova Discursiva, NÃO 

devem ser dobradas, amassadas, rasuradas, manchadas ou conter qualquer registro fora dos locais destinados 

às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 
 

 

 
 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 As provas Objetiva e Discursiva terão a duração máxima de 04 (quatro) horas. (SUBITEM 11.1.8). 

 O tempo de duração das provas abrange a assinatura das Folhas de Respostas e a transcrição das respostas do 

Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, [...] e da transcrição do rascunho da Prova 

Discursiva para a Folha de Respostas. (SUBITEM 11.1.8). 

 Período de Sigilo – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos 

o tempo de 02 (duas) horas de seu início. (SUBITEM 11.1.24). 

 O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. 

(SUBITEM 11.1.29). 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, no dia 14/08/2018, a partir das 20hs. (SUBITEM 11.1.33). 

 O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na 

mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal. (SUBITEM 11.1.34). 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia este texto para responder às questões de 1 a 8. 

Milhares de imóveis da União estão vagos para uso 

21 de junho de 2018 

No centro do Rio de Janeiro, a dois quarteirões da Igreja da Candelária, um edifício de 11 andares permanece 

vazio há cerca de oito anos. Conhecido como Palácio dos Esportes, o prédio serviu de sede para a Fundação Centro 

Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA), extinta em 1998, e, depois, para diversas associações esportivas que 

o ocuparam esporadicamente. O edifício chegou a ser cotado para servir de sede do Porto Maravilha. A reforma do 

Palácio dos Esportes, contudo, foi descartada, pois considerou-se inviável a obra: somente o custo inicial do projeto de 

readequação das instalações era de R$ 4,2 milhões.  

Abandonado, o prédio, propriedade da União, foi ocupado por um grupo não identificado em agosto de 2015 e 

esvaziado, no dia seguinte, pela Polícia Militar. Hoje, segue com as portas fechadas e deve ser destinado à Marinha, que 

assumirá o ônus da recuperação e manutenção das instalações. 

Principais tipos de imóveis vazios 

 

Além dos comprovadamente vagos, podem existir muitos outros, já que propriedades cedidas a outros órgãos, 

como governos e prefeituras, podem estar sob a descrição de “em guarda provisória”. 

Em Brasília, condomínio privado disputa terra pública 

Segundo os registros da SPU, a cidade brasileira que mais possui imóveis da União vagos para uso é Brasília. 

Lá, a secretaria aponta 173 terrenos ociosos, a maioria deles, 96, na região administrativa de Santa Maria, antiga área de 

assentamento de famílias de baixa renda no sul do Distrito Federal. 

Nessa região está o Residencial Santos Dumont, loteamento privado de casas envolvido em uma disputa com a 

Agência de Fiscalização do Governo do Distrito Federal (Agefis). Construído inicialmente como moradia para militares 

da aeronáutica, o condomínio passou a ser residência de civis – cerca de 14 mil pessoas vivem no local. 

Em 2015, o residencial foi notificado pela Agefis por ter cercado irregularmente o seu entorno, isolando terrenos 

e serviços públicos, como uma escola e um posto policial. A Agefis ordenou a derrubada de 2 quilômetros do 

cercamento, mas, contestada pelos moradores, a decisão não foi levada adiante. Segundo a Agefis, o residencial “não é 

um local de prioridade de fiscalização neste momento”. Já a administração do condomínio afirma que a cerca sempre 

existiu e negou ocupar terreno público. 

Além dos imóveis ociosos em Santa Maria, Brasília possui terrenos vagos em áreas nobres do Plano Piloto, 

como nas asas Norte e Sul. A Asa Norte é a campeã, com 38 terrenos vagos para uso; já na Asa Sul são seis. Fora os 

terrenos, as duas asas juntas possuem 49 apartamentos vagos. Há, ainda, dois andares em edifícios, três salas e duas 

residências vagas.  

O segundo município brasileiro com mais imóveis vagos para uso é outra capital: Campo Grande, no Mato 

Grosso do Sul. Na cidade, a maior parte dos imóveis vagos são terrenos, sobretudo os lotes do Jardim Imá, área ao redor 

do aeroporto e da base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB).  
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A terceira cidade na lista também fica no Mato Grosso do Sul: Ponta Porã, na divisa do estado com o Paraguai. 

O município possui 112 imóveis vagos para uso, a maioria deles terrenos vagos na Vila Militar, bairro próximo ao centro 

da cidade. 

Cidades com mais imóveis vagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <https://apublica.org/2018/06/milhares-de-imoveis-da-uniao-estao-vagos-para-uso/>. Acesso em: 8 jul. 2018. Fragmento.

QUESTÃO 1 

A ideia central dessa reportagem é: 

A) Investigar a negligência com patrimônios 

públicos imateriais do país. 

B) Problematizar o mau uso de imóveis públicos 

em cidades brasileiras. 

C) Apresentar a situação de imóveis pertencentes à 

esfera pública federal. 

D) Noticiar o ranking de cidades brasileiras com 

mais imóveis públicos vagos. 

QUESTÃO 2 

Assinale o trecho que apresenta dois operadores sequenciais 

com valores semânticos respectivamente de contraste e 

explicação. 

A) “A reforma do Palácio dos Esportes, contudo, 

foi descartada, pois considerou-se inviável a 

obra [...]” 

B) “Hoje, segue com as portas fechadas e deve ser 

destinado à Marinha, que assumirá o ônus da 

recuperação e manutenção das instalações.” 

C) “A Agefis ordenou a derrubada de 2 

quilômetros do cercamento, mas, contestada 

pelos moradores, a decisão não foi levada 

adiante.” 

D) “Além dos imóveis ociosos em Santa Maria, 

Brasília possui terrenos vagos em áreas nobres 

do Plano Piloto, como nas asas Norte e Sul.” 

QUESTÃO 3 

Sobre os dois gráficos presentes na reportagem, analise 

as afirmativas a seguir. 

I- A maior concentração de imóveis vagos em 

Brasília aponta para a necessidade de que as 

propriedades públicas geridas pelo governo 

federal se concentrem nas proximidades de sua 

sede. 

II- Mais de 7000 dos imóveis considerados vagos 

em 2017, na verdade, encontram-se sem 

informação, conforme indicam os dados atuais. 

III- A quantidade de imóveis dos quais não se têm 

informação sobre suas situações confirma a 

negligência da gestão pública. 

IV- A região Centro-Oeste do país apresenta o 

maior número de imóveis públicos vagos. 

V- Dentre as cidades listadas, percebe-se que o 

governo tem maior responsabilidade para com 

a gestão dos imóveis públicos em Curitiba. 

Algumas afirmativas apresentam fatos e opiniões, 

enquanto outras contêm apenas fatos. Contêm fatos e 

opiniões as afirmativas: 

A) I e V apenas. 

B) II e IV apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) I, III e V apenas. 
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QUESTÃO 4 

Assinale o fragmento que CONTRADIZ a informação 

trazida no título inicial da reportagem. 

A) “Conhecido como Palácio dos Esportes, o 

prédio serviu de sede para a Fundação Centro 

Brasileiro para a Infância e Adolescência 

(FCBIA), extinta em 1998 [...]” 

B) “Abandonado, o prédio, propriedade da União, 

foi ocupado por um grupo não identificado em 

agosto de 2015 e esvaziado, no dia seguinte, 

pela Polícia Militar.” 

C) “Construído inicialmente como moradia para 

militares da aeronáutica, o condomínio passou 

a ser residência de civis – cerca de 14 mil 

pessoas vivem no local.” 

D) “Na cidade, a maior parte dos imóveis vagos 

são terrenos, sobretudo os lotes do Jardim Imá, 

área ao redor do aeroporto e da base aérea da 

Força Aérea Brasileira (FAB).” 

 

QUESTÃO 5 

“Na cidade, a maior parte dos imóveis vagos são 

terrenos, sobretudo os lotes do Jardim Imá, área ao redor 

do aeroporto e da base aérea da Força Aérea Brasileira 

(FAB).” 

Nesse fragmento, conforme prescreve a norma-padrão, 

a concordância verbal está: 

A) Errada, pois o verbo deve concordar com “a 

maior parte”. 

B) Correta, pois o verbo deve concordar com 

“terrenos”. 

C) Correta, pois o verbo deve concordar com 

“aeroporto”. 

D) Errada, pois o verbo deve concordar com 

“imóveis vagos”.    

 

QUESTÃO 6 

O fragmento cuja oração em destaque tem a função de 

completar o sentido de um verbo é: 

A) “o prédio serviu de sede [...] para diversas 

associações esportivas que o ocuparam 

esporadicamente.” 

B) “deve ser destinado à Marinha, que assumirá o 

ônus da recuperação e manutenção das 
instalações.” 

C) “Segundo os registros da SPU, a cidade 

brasileira que mais possui imóveis da União 

vagos para uso é Brasília.” 

D) “Já a administração do condomínio afirma que 

a cerca sempre existiu e negou ocupar 

terreno público.” 
 

 

 

QUESTÃO 7 

“Hoje, segue com as portas fechadas e deve ser 

destinado à Marinha [...]” 

Assinale a alternativa em que a alteração da estrutura em 

destaque acarretou um ERRO semântico e de regência. 

A) “Hoje, segue com as portas fechadas e deve se 

reservar à Marinha [...]” 

B) “Hoje, segue com as portas fechadas e deve se 

designar a Marinha [...]” 

C) “Hoje, segue com as portas fechadas e deve ser 

gerido na Marinha [...]” 

D) “Hoje, segue com as portas fechadas e deve ser 

dirigido pela Marinha [...]” 

 

QUESTÃO 8 

O tipo textual predominante nessa reportagem é o 

informativo, pois: 

A) Optou-se pelo emprego da norma-padrão. 

B) Privilegiou-se um tema de interesse público. 

C) Relataram-se fatos condizentes com a 

realidade. 

D) Revelaram-se opiniões sobre a má gestão 

pública. 

 

QUESTÃO 9 

 

Disponível em: <http://www.juniao.com.br/wp-

content/uploads/2017/01/Charge_Ponte_Jornalismo_05_01_2016_pri

soes_privadas_72x.jpg>. Acesso em: 8 jul. 2018. 

Essa charge tem como OBJETIVO central criticar: 

A) A ineficácia e o alto custo da gestão privada de 

penitenciárias. 

B) A corrupção em parcerias público-privadas no 

setor da segurança. 

C) O sistema privado de prisões, que sonega 

impostos para obter mais lucro. 

D) O prejuízo causado à reabilitação dos presos 

pela superlotação das prisões. 
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QUESTÃO 10 

Prefeitura de Belo Horizonte abre mercados para 

iniciativa privada 

08 de março de 2018 

A Prefeitura de Belo Horizonte deu nessa 

quarta-feira (7) mais um passo na tentativa de recuperar 

e valorizar mercados antigos da cidade que estão 

desativados ou subutilizados. Foi publicada no Diário 

Oficial do Município (DOM) a abertura do 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para 

quem queira fazer a gestão e reerguer esses espaços.  

A iniciativa vai beneficiar os mercados distritais 

de Santa Tereza, do Cruzeiro, a quarta laje do Mercado 

Novo, o Mercado da Lagoinha, a Central de 

Abastecimento Municipal (Feira do Bairro São Paulo) e 

a Feira Coberta do Padre Eustáquio (Fecope). Desses, 

só o Santa Tereza e a quarta laje do Mercado Novo estão 

fechados. 

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/cidades/prefeitura-de-

belo-horizonte-abre-mercados-para-iniciativa-privada-1.1581647>. 

Acesso em: 8 jul. 2018. Fragmento. 

A partir dessa notícia, INFERE-SE que a Prefeitura de 

Belo Horizonte: 

A) Pretende abrir concurso para contratação de 

gestores dos mercados da cidade. 

B) Tem a intenção de abrir processo licitatório para 

a gestão de mercados antigos. 

C) Planeja reconfigurar os mercados antigos para 

atender a interesses da esfera privada. 

D) Quer promover a revitalização de mercados 

através de projetos de concessão comum. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11 

Para viabilizar projetos de infraestrutura de iluminação 

pública, uma prefeitura abriu licitação para Parceria 

Público-Privada (PPP). Nessa licitação, foram 

solicitadas Certidões Negativas de Débito Trabalhista 

(CNT) e Municipal (CNM). Das 85 empresas 

participantes do pregão, 37 possuíam CNT, 41 possuíam 

CNM e 20 não possuíam nenhuma das duas certidões.  

A alternativa  que apresenta o número CORRETO de 

empresas participantes no processo que possuíam as 

duas certidões é de: 

A) 22. 

B) 18. 

C) 13. 

D) 9. 

 

QUESTÃO 12 

A negação da proposição “Os debêntures são resgatados 

no futuro ou são vendidos” é CORRETAMENTE 

expressa por: 

A) “Os debêntures não são resgatados no futuro ou 

não são vendidos”. 

B) “Os debêntures são resgatados no futuro e não 

são vendidos”. 

C) “Os debêntures não são resgatados no futuro e 

não são vendidos”. 

D) “Os debêntures não são resgatados no futuro 

nem são vendidos”. 

 

QUESTÃO 13 

Uma prefeitura colocou como condicional para 

assinatura de uma Parceria Público-Privada (PPP) na 

área de saneamento que os equipamentos principais 

fossem trocados a cada 8 anos, os equipamentos 

auxiliares a cada 6 anos e os equipamentos de 

mobilidade a cada 4 anos.  

Sabendo-se que os equipamentos iniciaram no mesmo 

dia, esses serão trocados simultaneamente em: 

A) 16 anos. 

B) 24 anos. 

C) 18 anos. 

D) 12 anos. 

 

QUESTÃO 14 

Os gráficos a seguir apresentam dados sobre o montante 

investido em debêntures de uma empresa e o lucro por 

ela obtido com esses títulos ao longo de três anos: 

 

Com base na análise dos gráficos, a alternativa que 

apresenta de maneira CORRETA a diferença, em 

milhares de reais, do lucro entre o ano de 2016 e 2017 

é: 

A) 6600. 

B) 6,6. 

C) 8,0. 

D) 8000. 

 



7 

QUESTÃO 15 

Com base no gráfico da questão anterior, assinale a 

alternativa que apresenta o ano que teve o MAIOR 

valor monetário de lucro. 

A) 2015. 

B) 2016. 

C) 2017. 

D) 2015 e 2016 tiveram o mesmo lucro. 

 

INFORMÁTICA  

QUESTÃO 16 

Analise as seguintes afirmativas sobre a configuração de 

página do Word 2013. 

I- O usuário pode escolher as margens mais 

adequadas para o seu documento. 

II- O usuário pode definir o espaçamento entre as 

linhas do documento. 

III- O usuário pode alternar entre as orientações 

retrato e paisagem. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 17 

Uma apresentação em Power Point 2013 pode ser salva 

em outros formatos além do formato padrão. Sobre esse 

ponto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. 

(    ) Uma apresentação pode ser salva como um 

arquivo PDF. 

(    ) Uma apresentação pode ser salva como imagem. 

(    ) É possível salvar uma apresentação que pode ser 

executada automaticamente sem que seja preciso 

ser aberta pelo Power Point antes. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F F V.    C) V F F. 

B) F V F.    D) V V V. 

 

QUESTÃO 18 

Análise as seguintes afirmativas concernentes ao 

trabalho com tabelas no Word 2013. 

I- Para criar uma tabela sem estilos próprios, o 

usuário deve clicar na guia Inserir. 

II- Para alterar o estilo de uma tabela, deve-se 

clicar na guia Design. 

III- A estrutura de uma tabela pode ser alterada com 

a seleção da guia Design. 

Estão CORRETAS as afirmativas:  

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

QUESTÃO 19 

Na célula D10 de uma planilha de Excel, encontra-se o 

valor total de venda de uma mercadoria. Mas esse valor 

dá direito ao cliente a um desconto de 5%.  

Analise as seguintes fórmulas de cálculo do desconto: 

I- =D10*5% 

II- =D10*0,5 

III- =D10*5/100 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) fórmula(s) que calculam o 

desconto em: 

A) I apenas. 

B) I e II apenas. 

C) I e III apenas. 

D) III apenas. 

 

QUESTÃO 20 

A seguinte planilha, feita no Excel 2013, apresenta o 

resultado de equipes nas duas primeiras etapas de uma 

competição. 

 

O regulamento da competição estabelece que: 

 As equipes com pontuação maior ou igual a 160 

nas duas primeiras etapas receberão um prêmio 

de 50 pontos. 

 As equipes com pontuação maior ou igual a 140 

pontos e menor que 160 pontos nas duas 

primeiras etapas receberão um prêmio de 30 

pontos. 

 As equipes com pontuação menor que 140 

pontos não receberão qualquer tipo de prêmio. 

Na coluna E deve ser escrita uma fórmula para calcular 

o valor do prêmio das equipes ao final das duas etapas. 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula de 

cálculo INCORRETA: 

A) =SE(OU(D2>160;D2=160); 50;SE(D2<140; 0; 

30)) 

B) =SE(D3<140;0;SE(D3<160;30;50)) 

C) =SE(D4<140;0;SE(D4>160;50;30)) 

D) =SE(E(D5<160;OU(D5=140;D5>140));30;SE(

D5<140;0;50)) 
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CONHECIMENTOS GERAIS  

QUESTÃO 21 

Sobre a distinção entre Empresa Pública e Sociedade de 

Economia Mista, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) As Empresas Públicas são pessoas jurídicas de 

direito privada criadas pelo poder público após 

autorização legislativa específica, cujo o capital é 

exclusivamente público, para prestação de 

serviço público ou a realização de atividade 

econômica de relevante interesse coletivo. 

(    ) A Sociedade de Economia mista não admite lucro 

e rege-se pelas normas do poder público, 

principalmente no que tange as leis que autorizam 

sua criação e funcionamento. 

(    ) O que caracteriza a Empresa Pública é seu capital 

exclusivamente público, sendo a Caixa 

Econômica Federal (CEF) e a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (EBCT) dois exemplos. 

(    ) A Sociedade de Economia mista é uma pessoa 

jurídica de direito privado, com participação do 

poder público e de particulares em seu capital e 

na sua administração, para a realização de 

atividade econômica ou serviço público 

outorgado pelo Estado. 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência CORRETA: 

A) V F V F. 

B) F V F F. 

C) V F V V. 

D) F V F V. 

 

QUESTÃO 22 

Na construção de um estatuto, é necessário definir o 

objeto social da companhia, ou seja, o que ela pode 

fazer.  

A PBH Ativos S.A., em seu estatuto, ao ser constituída, 

definiu como objeto social, EXCETO: 

A) Titular, negociar, administrar, aplicar, ceder e 

explorar economicamente ativos municipais. 

B) Estruturar e implementar operações que visem 

à obtenção de recursos junto ao mercado de 

capitais. 

C) Auxiliar o Município na realização de 

investimentos em infraestrutura e nos serviços 

públicos municipais em geral. 

D) Licitar ou realizar obras mediante celebração de 

convênio ou contrato com órgãos ou entidades 

da Administração Direta ou Indireta do 

Município. 

 

 

QUESTÃO 23 

A PBH Ativos S.A. foi constituída em 29 de março de 

2011, sob a forma de sociedade anônima de capital 

fechado, autorizada pela Lei Municipal nº 10.003/2010. 

Nesse sentido, a PBH Ativos S. A. atua com, EXCETO: 

A) Securitização. 

B) Capitalização. 

C) Gestão imobiliária. 

D) Estruturação de concessões. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre a composição societária da PBH Ativos S.A, é 

INCORRETO afirmar que: 

A) A Empresa de Informática e Informação do 

Município de Belo Horizonte (PRODABEL) é 

uma das acionistas. 

B) A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo 

Horizonte S.A. (BHTRANS) é uma das 

acionistas, mas não é a minoritária. 

C) O Município de Belo Horizonte é o acionista 

majoritário dessa companhia. 

D) A Companhia Urbanizadora e de Habitação de 

Belo Horizonte (URBEL) é uma das acionistas 

e é a minoritária. 

 

QUESTÃO 25 

De acordo com a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, 

que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista deverão observar, no mínimo, os 

seguintes requisitos de transparência, EXCETO: 

A) Elaboração de política de distribuição de 

dividendos, à luz do interesse público que 

justificou a criação da empresa pública ou da 

sociedade de economia mista. 

B) Divulgação, em nota explicativa às 

demonstrações financeiras, dos dados 

operacionais e financeiros das atividades 

relacionadas à consecução dos fins de interesse 

coletivo ou de segurança nacional. 

C) Divulgação ampla, ao corpo diretivo, de carta 

anual de governança corporativa, que consolide 

em um único documento escrito, em linguagem 

clara e direta as informações de que trata o 

inciso III. 

D) Divulgação tempestiva e atualizada de 

informações relevantes, em especial as relativas 

a atividades desenvolvidas, estrutura de 

controle, fatores de risco, dados econômico-

financeiros, comentários dos administradores 

sobre o desempenho, políticas e práticas de 

governança corporativa e descrição da 

composição e da remuneração da 

administração. 

http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f764335bcfe01438bb11c8a01c7
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÃO 26 

Quanto à definição legal, as empresas públicas são 

entidades dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio e capital exclusivo da União, 

Distrito Federal, Estados ou Municípios, criadas por lei 

para exploração de atividade econômica que o governo 

seja levado a exercer por força de contingência, ou de 

conveniência administrativa, podendo ser constituída de 

quaisquer das formas admitidas em direito (S/A e Ltda.). 

Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as 

características de uma empresa pública conforme a 

definição apresentada: 

A) Personalidade jurídica de direito privado sob 

qualquer das formas jurídicas admitidas. 

B) Prestação de serviço público ou exploração de 

atividade econômica com controle exercido 

pelo Tribunal de Contas. 

C) Concurso público ou processo seletivo para 

contratação de pessoal, que se dá pelo regime 

celetista. 

D) Autorização legal para criação e controle do 

capital da União, Distrito Federal, Estados ou 

Municípios. 

 

QUESTÃO 27 

O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou 

retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela 

entidade, a cuja Administração pertencerem, conforme 

determina o art. 103 do Código Civil. 

Os instrumentos colocados à disposição dos particulares 

para utilização dos bens públicos são, EXCETO: 

A) Autorização de uso de bem público que consiste 

em um ato unilateral, discricionário, precário, 

revogável a qualquer tempo e em caráter 

gratuito ou oneroso. Serve para atender 

interesses particulares, atividades transitórias e 

irrelevantes pelo Poder Público. 

B) Permissão de uso de bem público que consiste 

em um ato negocial, discricionário e precário, 

semelhante à autorização, porém seu 

consentimento visa ao interesse público. 

C) Alienação de bem público que consiste no 

repasse da propriedade, remunerada ou gratuita, 

sob a forma de venda, permuta, doação, dação 

em pagamento, investidura, legitimação de 

posse ou concessão de domínio. 

D) Concessão de uso de bem público que consiste 

em um contrato administrativo celebrado entre 

a Administração e um particular, tendo por 

objeto uma utilidade pública de certa 

permanência. 

 

 

QUESTÃO 28 

O artigo 37 do Decreto nº 10.710, de 28 de junho de 

2001, determina que compete à Secretaria Municipal da 

Coordenação de Administração e Recursos Humanos, 

no âmbito do Poder Executivo, formular e promover a 

política geral e o controle de fornecedores, de materiais 

e de almoxarifados e estoques, bem como o 

gerenciamento dos respectivos sistemas informatizados 

e ainda licitar e contratar a aquisição. 

De acordo com esse artigo, são itens para aquisição por 

meio de licitação e posterior contratação, EXCETO: 

A) Equipamentos de informática, conforme 

especificação técnica da Secretaria Municipal 

da Coordenação de Administração e Recursos 

Humanos. 

B) Materiais de consumo de uso comum e 

específico. 

C) Materiais permanentes. 

D) Materiais, peças, insumos, combustíveis e 

lubrificantes destinados à frota de veículos do 

Município sob sua administração. 

 

QUESTÃO 29 

De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

a licitação é o conjunto de procedimentos para as 

compras ou serviços contratados pelos governos 

Federal, Estadual ou Municipal. Portanto, licitação é um 

processo formal, em que há a competição entre os 

participantes da negociação.  

Nesse sentido, conforme o artigo 22, são modalidades 

de licitação, EXCETO: 

A) Concorrência. 

B) Tomada de preço. 

C) Compra direta. 

D) Concurso. 

 

QUESTÃO 30 

Administração de Pessoal é a especialização 

administrativa que trata do planejamento, da 

organização, da direção e do controle do setor de pessoal 

de uma empresa. 

Assinale a alternativa que apresenta atividades que 

NÃO sejam inerentes ou de responsabilidade da 

administração de pessoal. 

A) Recrutamento, seleção e treinamento de 

pessoal. 

B) Recrutamento, faturamento e seleção de 

pessoal. 

C) Seleção, cargos e salários e benefícios de 

pessoal. 

D) Seleção, folha de pagamento e assistência de 

pessoal. 
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QUESTÃO 31 

Ao administrador cumpre a tarefa de planejar, 

organizar, dirigir e controlar as atividades do pessoal 

que está sob suas ordens. Portanto, o administrador, 

constante ou simultaneamente, está planejando, 

organizando, dirigindo e controlando o trabalho dos 

empregados ou funcionários sob sua gestão. 

Na prática da Total Quality Management (TQM), ou 

seja, da gestão da qualidade total, o controle constitui 

uma das quatro fases do conhecido ciclo PDCA, cujo 

modelo básico ilustra as atividades do administrador. 

Faça a relação das atividades apresentadas na 

COLUNA II com os componentes do PDCA 

apresentados na COLUNA I: 

01 – P (do inglês Plan) – 

 Planejamento 

(   ) Verificação do 

acerto ou não do 

que foi planejado e 

das ordens dadas. 

02 – D (do inglês Do) – 

 Desenvolvimento 

(   ) Confrontação com 

o que foi 

planejado para 

devidas correções 

ou ajustes, 

objetivando a 

melhoria contínua. 

03 – C (do inglês Check)-  

 Controle 

(   ) Determinação do 

que se pretende 

fazer e das metas 

que devem ser 

atingidas. 

04 - A (do inglês Act) – 

 Ação (corretiva) 

(   ) Execução do que 

foi planejado. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) 3 4 1 2. 

B) 4 3 1 2. 

C) 3 4 2 1. 

D) 4 2 1 3. 

 

QUESTÃO 32 

A PBH Ativos consome 40 unidades por mês de 

determinado material. O tempo de reposição desse 

material é de dois meses. O estoque mínimo deve ser de 

um mês e meio de consumo. 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o Ponto de Pedido, em número de 

unidades. 

A) 160. 

B) 140. 

C) 120. 

D) 90. 

QUESTÃO 33 

Na estrutura da administração financeira da empresa, o 

tesoureiro administra o fluxo de fundos. Sua 

preocupação constante é dispor de recursos suficientes 

para pagar os compromissos da empresa em seus 

vencimentos, sendo o responsável pela liquidez da 

empresa. O tesoureiro mantém relações externas com 

banqueiros e dirigentes de instituições financeiras não 

bancárias, bancos de investimento e financeiras. 

O tesoureiro é responsável pelas seguintes atividades na 

empresa, EXCETO: 

A) Realizar a obtenção de fundos e o pagamento 

dos compromissos da empresa. 

B) Realizar a custódia de recursos monetários e 

outros valores. 

C) Elaborar orçamento de caixa. 

D) Elaborar demonstrações contábeis. 

 

QUESTÃO 34 

A administração moderna de materiais é aquela que 

avalia e dimensiona convenientemente os estoques em 

bases científicas, substituindo o empirismo e as 

suposições. 

Uma importante técnica é utilizada para controle dos 

recursos financeiros investidos na aquisição dos 

estoques, considerando a importância relativa dos itens 

no estoque, definindo os itens que devem ter maiores e 

menores cuidados. 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE essa técnica de controle: 

A) Inventário. 

B) Indicadores de acuracidade. 

C) Curva ABC. 

D) Giro de estoque. 

 

QUESTÃO 35 

Os órgãos públicos têm competência para receber, 

registrar, distribuir, controlar e expedir toda 

correspondência, bem como o expediente das 

repartições e dos estabelecimentos públicos. Essas 

correspondências são denominadas Correspondência 

Oficial e classificadas segundo a natureza do assunto. 

Assinale a alternativa que apresenta a classificação 

CORRETA da correspondência oficial. 

A) Secreta, confidencial, reservada e ordinária. 

B) Secreta, confidencial, privada e pública. 

C) Confidencial, reservada, comercial e pessoal. 

D) Secreta, reservada, pública e comercial. 
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QUESTÃO 36 

Segundo o art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988: Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. 

Assinale a alternativa que constitui em direitos 

individuais e/ou coletivos assegurados pela CF/88. 

A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa, inclusive em virtude de lei. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. 

C) É livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, salvo em 

caso de censura ou licença. 

D) O Estado promoverá, independentemente da 

forma da lei, a defesa do consumidor. 

 

QUESTÃO 37 

O gerente de compras de uma empresa está com 

necessidade de recrutamento de um novo técnico para o 

setor para atuar em negociações de contratos com 

fornecedores de prestação de serviços. Dada a 

relevância da função, resolve fazer uma seleção interna, 

considerando que já possui conhecimento dos 

candidatos e também como uma oportunidade de 

promoção de quem já é seu colaborador. 

A negociação sempre é facilitada quando há confiança 

no relacionamento dos negociadores. Gerar essa 

confiança é muito importante no processo e isso 

depende de características que devem ser observadas na 

aptidão do comprador e aprimoradas com treinamento e 

prática. 

Pensando nisso, o gerente enumerou algumas 

características importantes para um bom negociador, as 

quais deveriam ser observadas no recrutamento e 

posteriormente aprimoradas em treinamento. 

Dentre essas características, assinale a alternativa que 

NÃO está de acordo com os objetivos dessa seleção: 

A) Ver a negociação como um processo contínuo e 

dinâmico, mesmo após o acordo final e a 

assinatura do contrato. 

B) Estar atento em atingir os próprios objetivos, 

independentemente do alcance das metas da 

organização. 

C) Ter a mente aberta e ser atento às necessidades 

do seu negócio, não descuidando das 

necessidades de seu oponente. 

D) Ser competitivo e estimular a eficiência na 

realização dos benefícios mútuos desejados, 

oferecendo alternativas criativas. 

QUESTÃO 38 

Dentro das organizações, os grupos informais, também 

chamados grupos de amizade, organizam-se 

naturalmente por meio de adesões espontâneas de 

pessoas que com eles se identificam. A hierarquia 

funcional existente na organização formal nem sempre 

prevalece nos grupos informais. 

Um dos desafios do administrador moderno é 

transformar grupos de pessoas em equipes eficazes 

capazes de crescer e de se autogerenciar. A diferença 

entre grupos e equipes é enorme. Os primeiros 

trabalham juntos geograficamente, mas separados 

psicologicamente. Para alcançar essa transformação, os 

grupos precisam participar de um conjunto de 

atividades. 

Nesse contexto, assinale a alternativa que NÃO está de 

acordo com a afirmação apresentada: 

A) Formação: os membros do grupo devem 

definir as regras básicas para que possam 

conviver socialmente e de maneira saudável. 

B) Integração de objetivos: para que não haja 

disputas ou conflitos de poder ou de posição no 

alcance dos objetivos comuns. 

C) Normas: os membros devem concordar sobre 

metas que compartilham e desenvolver relações 

humanas mais próximas. 

D) Desempenho: os membros devem canalizar 

suas energias para seus interesses pessoais. 

 

QUESTÃO 39 

Uma dada empresa consome por mês 1.000 unidades de 

uma determinada peça utilizada por suas máquinas. O 

custo de armazenagem por peça por mês é de R$ 2,50 

(dois reais e cinquenta centavos) e o custo de cada 

pedido de compras é de R$ 5,00 (cinco reais). O preço 

unitário de cada peça é de R$ 10,00 (dez reais).  

Tomando por base esses dados, analise as afirmativas a 

seguir relativas ao lote econômico de compras para essa 

determinada peça, considerando que (i) o consumo 

mensal é determinístico e com uma taxa constante e (ii) 

a reposição é instantânea quando os estoques chegam ao 

nível zero. 

I- O lote econômico de compra é de 200 unidades 

por pedido. 

II- O preço unitário de compra das peças não é 

usado para o cálculo do lote econômico. 

III- O número total de pedidos por mês é de cinco, 

considerando-se o lote econômico de compra 

calculado. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 
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QUESTÃO 40 

Uma empresa tem de comprar uma máquina por R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais) e o fornecedor ofereceu 

duas alternativas de pagamento: à vista sem desconto e 

a prazo em 3 parcelas mensais de R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), em 30, 60 e 90 dias.  

Considerando que o custo de oportunidade para o 

comprador é de 1% ao mês, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) É melhor comprar à vista, pois o valor presente 

das três prestações mensais é superior a R$ 

1.100,00. 

B) Não é possível dizer qual a melhor alternativa, 

pois não foi informada a taxa de juros cobrada. 

C) O custo de oportunidade é igual à taxa de juros, 

então não há diferença financeira entre as 

alternativas. 

D) O pagamento em três parcelas oferece o melhor 

valor presente, então essa deve ser a escolha. 
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PROVA DE REDAÇÃO 

INSTRUÇÕES GERAIS 

1. Nos termos do subitem 11.1.23. do Edital, as instruções constantes no Caderno de Questões da Prova Objetiva e de 

Redação, na Folha de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo IBGP durante a realização das 

provas complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 

2. A Redação a ser elaborada deve conter, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 35 (trinta e cinco) linhas e deve ser 

escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, na folha da Prova de Redação. 

3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal. 

4. Tendo em vista a implementação do Novo Acordo Ortográfico, os critérios de correção de redação irão incluir como 

objeto de desconto por erro os aspectos da Língua Portuguesa afetados pelas alterações introduzidas no novo acordo. 

5. A versão definitiva da resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na folha 

de resposta da Redação que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na 

correção da prova. 

6. Nos termos do subitem 10.12. do Edital, não será permitido o uso de lápis borracha ou corretivo de texto. 

7. Nos termos do subitem 11.2.3., a Redação terá o valor de 20 (vinte) pontos, sendo eliminados os candidatos a que 

for atribuída nota zero, de acordo com o critério de avaliação do Anexo V, ou que não obedecerem às orientações 

apresentadas no caderno de prova, e ainda que não atenderem ao subitem 11.2.11. 

8. Os critérios de avaliação da Prova de Redação serão os seguintes, conforme Anexo III do Edital. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO - TÉCNICO 

ASPECTOS AVALIATIVOS 
TOTAL DE 

PONTOS 

DESCONTOS POR 

ERROS 

Pontuação e ortografia (PO) 6,0 0,5 

Morfossintaxe (emprego dos pronomes, 

concordância verbal e nominal, oração e períodos, 

vozes do verbo) - (M) 

6,0 0,5 

Coerência e coesão (CC) 4,0 2,0 

Compreensão/conhecimento do conteúdo proposta 

e propriedade da resposta a temática (CP) 
4,0 1,0 

TOTAL 20,0 

Não será corrigida — e, consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) — a Redação escrita: 

 cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  

 considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre 

letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à Língua Portuguesa escrita – padrão formal – ou em 

idioma diverso;  

 cujo texto apresente qualquer tipo de identificação do candidato;  

 que não atingir o número mínimo de linhas estabelecido;  

 que for redigida fora do espaço definido;  

 que não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; e  

 que tiver uso de corretivos.  

9. Nos termos do subitem 11.1.24. do Edital, findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá 

entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Questões e de Redação, 

devidamente preenchidos e assinados. 

10. Nos termos do subitem 11.2.15., não será fornecida folha adicional para complementação da Redação, devendo o 

candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida. 

11. Nos termos do subitem 11.1.19. do Edital, não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva e do 

Caderno de Redação por erro do candidato. 
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Leia este texto e, em seguida, siga as instruções para escrever sua redação. 

Prédio que desabou em SP era ícone da arquitetura modernista 

Edifício Wilton Paes de Almeida, projeto do arquiteto francês Roger Zmekhol, foi inaugurado em 1968 

Da Redação | 2 maio 2018 

Quase irreconhecível nas últimas décadas, o Edifício Wilton Paes de Almeida, projeto do arquiteto francês Roger 

Zmekhol, foi inaugurado em 1968 e era considerado um dos mais importantes exemplares da arquitetura moderna em São 

Paulo. Tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo 

(Conpresp) em 1992, o prédio não podia sofrer alterações em sua configuração externa.  

Com 24 pavimentos, planta livre, estrutura de concreto armado e com privilégio do aço em sua construção, o edifício 

foi um dos primeiros da cidade a exibir uma fachada formada inteiramente por esquadrias preenchidas com vidro – uma 

condição propiciada pela ideia de concentrar as áreas de serviço, bem como a infraestrutura hidráulica e elétrica, no miolo 

do edifício.  

Em seu meio século de vida, abrigou, entre 1980 e 2003, a Polícia Federal e o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS). Pertencia à União, mas havia sido cedido à prefeitura. 

“Em um raio de 15 quilômetros ao redor do Largo do Paissandu existem muitas outras construções tão icônicas 

quanto o Wilton Paes de Almeida, muitas delas tombadas, mas igualmente afetadas pelo abandono, pela falta de 

manutenção e por sucessivas ocupações”, afirma José Roberto Geraldine Junior, presidente do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de São Paulo (CAU-SP).  

Para Geraldine Junior, antes que novas tragédias aconteçam, é preciso investir em uma política urbana mais articulada 

e eficaz. “Sem se entender, o poder público, nas suas diversas esferas e gestões, permitiu que o cenário fosse se agravando, 

adiando a recuperação ou mesmo uma nova destinação ao edifício, até para amenizar a precária situação habitacional no 

centro”, diz o arquiteto. 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/predio-que-desabou-em-sp-era-icone-da-arquitetura-modernista/>. Acesso em: 8 jul. 2018. 

 

 

 

Suponha que você foi escalado pela instituição onde trabalha para escrever um artigo de opinião em resposta ao arquiteto 

José Roberto Geraldine Junior. REDIJA um texto opinativo propondo alternativas de gestão de prédios públicos que 

busquem: 1) evitar tragédias como a do Edifício Wilton Paes de Almeida, 2) preservar o patrimônio arquitetônico, 3) 

beneficiar a sociedade através do uso das instalações desses prédios. Suponha, ainda, que seu artigo será publicado no site 

da instituição em que você trabalha. Em seu texto, apresente argumentos claros e coerentes que fundamentem sua opinião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

REDAÇÃO 

(Rascunho) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  



16 
 

 

 

 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
: 

A
G

U
A

R
D

E
 A

U
T

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

P
A

R
A

 V
IR

A
R

 O
 C

A
D

E
R

N
O

 D
E

 P
R

O
V

A
. 

 




