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Instruções
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PROVA ESCRITA – ANALISTA EM CONCESSÕES E PPP´s (ACPPP)

1.Estar Online nesta sala com, no mínimo, 10 minutos de antecedência para o início da prova;

2.A prova terá 3 questões sobre qualquer dos conteúdos programáticos previstos no edital;

3.A prova terá duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos e o horário previsto para seu início é 15h00. A contagem dos 45 
minutos será iniciada com a disponibilização do Caderno de Questões;

4.Permanecer com câmera e microfone ligados durante todo o período de prova;

5.Prezar por ambiente silencioso durante todo o período de prova, sob pena de desconto de nota;

6.Vedada a consulta a qualquer material bibliográfico, material de apoio, sítios eletrônicos, pessoas, ou qualquer outro 
documento ou fontes além do Caderno de Questões, sob pena de eliminação; 

7.Obrigatória permanência online nesta sala durante todo o período da prova. Caso tenha a conexão interrompida, deverá voltar à 
sala em, no máximo, 2 minutos ou terá a prova zerada;

8.As respostas deverão ser enviadas para o e-mail selecaoppp@recife.pe.gov.br, em formato PDF, impreterivelmente até o 
término do horário previsto para o exame, indicando as perguntas a que se referem.
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Questão 1 
Explique o que é um anteprojeto de engenharia, qual a sua importância e suficiência para a contratação de uma obra pública, por 
meio da Lei Federal nº. 8.666/93, e de uma concessão de serviços públicos, por meio da Lei Federal nº. 8.987/95. Há diferenças 
entre os dois casos? Justifique sua resposta. (NM: 33,3)

Questão 2
Suponha uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 10% ao ano e ausência de inflação. Considere T0 como o momento e analise 
o fluxo de caixa anual do projeto abaixo. Considerando o Valor Presente Líquido (VPL) resultante, este projeto possui viabilidade 
econômico-financeira? Justifique. (NM: 33,4)
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Questão 3
Explique como ocorre o mecanismo de pagamento pelos estudos realizados por privados autorizados no âmbito de 
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). Há vantagens nesse mecanismo em relação à contratação direta de estudos 
pelo Poder Público? Quais? (NM: 33,3)


