
Boa prova!

Cargo: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO

Nome: N. de Inscrição

Escola de Administração Fazendária

Concurso Público 2006

Instruções

Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL

Prova 1 e Prova Escrita

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não 
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

3 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  para 
posterior exame grafológico:

“Se alguém quer tornar seus sonhos realidade, precisa primeiro acordar”.
4 - DURAÇÃO DAS PROVAS: 4h 30min, incluído o tempo para a elaboração da Prova Escrita e para o preenchimento 

do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5 - Na prova objetiva há 42 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, 

escolha, sem ultrapassar seus limites.

7 - Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma 
opção. Evite deixar questão sem resposta.

sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciadas as provas.

9 -  Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  

10-Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término das provas, poderão ser 
copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.5 do edital regulador 
do concurso.

11- Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando 
de sua saída, que  não  poderá  ocorrer  antes  de  decorrida  uma  hora  do  início  das provas. A não-observância 
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

Quanto à Prova Escrita:

não poderá ser assinada ou rubricada nem 

2 - Use as folhas pautadas deste caderno para desenvolver sua prova escrita.

OVA!

Área 1
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LÍNGUA PORTUGUESA
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situa-se a ética natural ou ética ecocêntrica, a ética 
do sujeito responsável pelo bem-estar do mundo 
natural, comprometido com a preservação das 

ser vivo. Ela incluiria, em princípio, as várias 
dimensões reconhecidas que fariam parte de 
um novo contrato natural, ou seja, o conjunto de 

diretos da Terra. De fato, a problemática ecológica 
lato sensu tem adquirido modernamente pertinência 
como potencialmente aglutinadora de um debate 
transformador e enquanto uma nova maneira de 
se conceber as possibilidades de vida sobre a 
Terra. Se se percebe a questão ecológica como 
uma preocupação com os direitos fundamentais 
do planeta Terra, aí incluída a preocupação com 
o Homem, trata-se fundamentalmente de vincular, 

responsabilidades e liberdades.

(Adaptado de Paulo Marchiori Buss, Ética e ambiente)

01-Assinale a opção que dá continuidade argumentativamente 
coerente ao texto.

de uma política de incorporação de conhecimentos de 

economia.

um problema essencialmente ético, fundamentada na 
responsabilidade de cada ser humano, para consigo 
mesmo e para com os outros.

como a medicina, a química e a biologia.

resultaria em um modelo de desenvolvimento adotado 
pelos países ricos que determinam tanto os direitos 

indivíduo.

atingido tanto os países desenvolvidos quanto os em 
desenvolvimento na preocupação com uma ética da 
Terra que exclua uma ética do Homem.

02-Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das 
estruturas lingüísticas do texto.

texto, a , .

explicar ou esclarecer o que se deve entender pelos termos 

depreender do desenvolvimento textual.

pronome que

prejudicadas.

5

10

15

categoria possuidora de direitos e oportunidades 
sociais, negada pelos processos de exclusão 
racial, resultaria na construção jurídica de um país 
racialmente apartado, contrário a sua suposta 
vocação a-racial. Como foi possível que essa 
ideologia a-racial tão decantada por especialistas 
conformasse uma sociedade que é alva em todas 

humana? O país real jamais amedrontou as elites 
políticas e intelectuais. Elas jamais enxergaram 

questão a sua imperiosa necessidade de romper 
com o exclusivismo da supremacia branca como 

(Adaptado de Sueli Carneiro, O medo da raça. Correio Braziliense, 

24 de abril de 2006)

03-De acordo com o desenvolvimento da argumentação do 

discurso

dos termos e expressões do texto.

atribui
causa ou razão aos substantivos a que se refere.

II. O emprego da terceira pessoa do singular no verbo 

III. Seria preservada a coerência textual se, em lugar de 
é, mas, para preservar também 

a correção gramatical, seria necessário substituir 
conforme.
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pôr, não fosse acentuado – por 
por – , não seria necessário 

A quantidade de itens corretos é 

05-Assinale a inserção que mantém a correção gramatical e a 
coerência de argumentação do texto abaixo.

5

Nos últimos 40 anos, a Sibéria esquentou mais rápido 
que o restante do mundo, com um aumento de 30C.
Uma área do tamanho da França e da Alemanha 

derretendo. Isso acelera o aquecimento global ao 
liberar na atmosfera bilhões de toneladas de metano, 
poderoso gás causador do efeito estufa.
(Adaptado de NI, 15/2/2006)

de

Com
ajustes nas letras maiúsculas.

O

06-Assinale a opção incorreta a respeito das relações de 
coesão entre os elementos do texto.

5

10

No âmbito internacional, os países pobres estão 

controlam a economia mundial, retirando daqueles 
a matéria-prima que dá suporte e abastece as 
suas indústrias, impondo-lhes ainda seus produtos 
e lucros decorrentes do emprego do capital, 
mais um superávit de acumulação para garantir 
a sua hegemonia na economia de mercado. Ora, 

conseguirão livrar-se dessa dependência, porque, 
entre eles, os donos do poder estão sempre presos 
ao mecanismo de exigências dos países ricos, que 
controlam a economia mundial.

(Adaptado de Correio Braziliense, 12 de junho de 2006)

07-Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas 
do texto abaixo.

O  Estado, constituído como sistema coercitivo de autoridade 

dominante pode tentar impor sua vontade não somente 

sempre está exposta. Os instrumentos vão da regulação do 
dinheiro e das garantias legais de contratos de mercado 

de infra-estruturas sociais e físicas.      

(Adaptado de David Harvey, , p. 104)

de que detém no que  ao passar

que detêm pelo   qual o que passa

que detém por meio do qual a que passando

o qual detem que em que e passariam

no qual detêm através do qual para os quais passam

um preenchimento gramaticalmente correto e coerente 
com sua argumentação. 

Quando a Constituição estabelece o voto obrigatório, ela 

ele não se manifesta, simplesmente lava as mãos, como 

plano secundário o fator ideológico. A impunidade, a meu 
ver, não pode vingar. 

(Adaptado de Marco Aurélio Mello, Acabou a farra. In: Veja, 14 de junho, 

2006, páginas amarelas)

do manifestasse A com colocasse

para o manifeste Se a colocar

de o manifestar Ao colocando

no manifestando Para pela colocamos

em o manifesta Caso para colocarmos
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09-Assinale a opção que representa uma reescrita coerente e 
gramaticalmente correta para o seguinte fragmento.

Em uma bateria ou pilha, a energia química é transformada 
em energia elétrica para a geração de trabalho. No corpo 
humano também ocorrem transformações energéticas 

(Adaptado de Ciência Hoje, maio de 2003)

energéticas como as que ocorrem em uma bateria ou 
pilha: a energia química é transformada em energia 
elétrica para a geração de trabalho, o que obedece a 
primeira lei da termodinâmica.

se em energia elétrica para a geração de trabalho, 
no corpo humano também ocorrem transformações 

termodinâmica.

pilha, como no corpo humano, a energia química é 
transformada em energia elétrica. Obedecendo a 
primeira lei da termodinâmica, são transformações 
energéticas como essa.

em energia elétrica gera trabalho, com o corpo humano 
também ocorrem transformações energéticas como 

da termodinâmica: em uma bateria ou pilha, a energia 
química é transformada em energia elétrica para a 
geração de trabalho. 

10-Os trechos abaixo, adaptados de um texto de VEJA, 12 
de abril, 2006, estão desordenados. Ordene-os, nos 
parênteses, de modo a constituir um texto coerente e 
coeso.

dos empregos que eles abririam aqui.

julga ser o mais socialmente correto, está contribuindo 
para minar a segurança jurídica do país e afugentar os 
investidores internacionais. 

já ouviu alguma versão dela em algum momento. 

A seqüência correta é

11- Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção 
em que a pontuação está correta.

ethos desenvolvimentista foi construído pela 
interação, entre as camadas empresariais nascentes, 
o estamento burocrático-militar, algumas lideranças 
intelectuais e o proletariado em formação. 

país das formas de produção e de convivência não 
poderia ser alcançado no âmbito da velha e destroçada 
divisão internacional do trabalho, nem mesmo mediante 

por meio de alianças políticas, regionais e de classe, 
que atraíram os interessados mais retrógrados e 

do internacionalismo capitalista, comandada pelos EUA, e  

ao avanço da agenda desenvolvimentista. 

economia.

(Adaptado de Luiz Gonzaga Belluzzo, Revisitando o desenvolvimentismo, 

Política Democrática - Revista de Política e Cultura , Brasília /DF, Fundação 

Astrogildo Pereira, n. 14, março de 2006, páginas 25 e 26.)

12-Assinale a opção incorreta em relação ao emprego dos 
sinais de pontuação nas ocorrências numeradas no texto 
abaixo.

pela ação de uma sociedade civil vibrante e participativa. 
Em sua multiplicidade e diversidade, as iniciativas de 

testam soluções inovadoras, pressionam governos e 

Esse crescente protagonismo da sociedade civil é 
expressão da capacidade dos cidadãos de agir por si 
mesmos. A lógica da sociedade civil é a da liberdade, 

variadas quanto as questões sociais e a energia de quem 

vem de um mandato eletivo nem de uma representatividade 
decorrente do número de seus membros. Vem das 
causas que promovem e das ações que empreendem. 
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o de experimentar, inovar, denunciar, propor, persuadir e 

(Miguel Darcy de Oliveira, Política Democrática - Revista de Política e 

Cultura, Brasília/DF, Fundação Astrogildo Pereira, n. 14, março de 2006, 

página 38.)

mesma função sintática componentes de enumeração.

correção gramatical do período, ser substituído por 
travessão.

coordenada iniciada por conjunção coordenativa 
adversativa.

DIREITO:

CONSTITUCIONAL

13- Sobre Administração Pública, os princípios da 
administração pública e as entidades componentes da 
administração pública, assinale a única opção correta.

possível a acumulação de emprego de enfermeiro, 

quadros da Companhia Docas do Rio de Janeiro, 

regulamentada na área de saúde, nos quadros da 
Petrobrás.

da qual conste nomes, símbolos ou imagens que 

servidores públicos ofende o princípio constitucional 
administrativo da publicidade.

tradores e o poder público, que tenha por objeto a 

qualidade, causarem a terceiros, mesmo que haja 
culpa concorrente do particular, por ter a Constituição 
de 1988 adotado a teoria do risco subjetivo para a 

junto a particulares, por meio de processo licitatório, a 
aplicação do princípio constitucional administrativo da 
moralidade se dá apenas em relação ao agente público, 

que a Administração e seus agentes devem atuar de 
conformidade com princípios éticos, de forma que, 

agente pratique o ato movido por intenção voltada para 
o atendimento do interesse público.

assinale a única opção correta.

das desigualdades regionais, valendo-se para isso 
da concessão de prioridade para o aproveitamento 

represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, 
sujeitas a secas periódicas.

exploração de recursos hídricos e minerais no território 
brasileiro.

para o aproveitamento de recursos hídricos em terras 
indígenas.

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local relativos ao 
fornecimento de energia elétrica.

dispor mediante decreto sobre a extinção de funções 
ou cargos na ANEEL.

15-Sobre direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a 
única opção correta.

as informações de seu interesse particular ou coletivo 
que solicitarem.

da ANEEL, não havendo, nesse caso, por expressa 
determinação constitucional, possibilidade de 
condenação do autor a arcar com custas judiciais e 

e registrada legalmente no início do ano de 2006, mas 
com funcionamento de fato desde o ano de 2000, é 
parte legítima para impetrar mandado de segurança 
coletivo, para proteger direito líquido e certo de seus 

e publicada, no mês de junho de 2006.

de dados da ANEEL só poderá ser feita por meio de 

administração indireta.

do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para esclarecimento de situações 
de interesse pessoal.
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única opção correta.

os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os 
reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

de serviços, dispondo, entre outros temas, sobre 
avaliação de desempenho e o funcionamento dos 

pelo Estado.

estabelecerá a responsabilidade da empresa pública 

nessa hipótese, a responsabilidade individual dos 
dirigentes da pessoa jurídica, em face do princípio da 
responsabilidade objetiva do Estado.

Estado brasileiro, a Constituição assegura a todos, 
sem ressalvas, o livre exercício de qualquer atividade 

órgãos públicos.

17-Sobre aspectos constitucionais do orçamento da União, 
assinale a única opção correta.

investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, participe do capital social com direito a 
voto.

anual não poderá conter nenhum dispositivo estranho 

ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, 

Nacional, resultante de aprovação, por quórum 

encaminhado pelo Poder Executivo.

de fomento.

Constituição, sob qualquer hipótese, a sua reabertura 
e a sua incorporação ao orçamento do exercício 

ADMINISTRATIVO

18-No contexto da Administração Pública Federal, a Agência 

como

19-No processo administrativo, disciplinado pela Lei 
n.9.784/99, perante a Administração Pública Federal,

inclusive a obtida por meios ilícitos.

defesa.

outros, por vícios insanáveis de ilegalidade, prescidem 
de indicação, dos fatos ou fundamentos jurídicos, que 
os motivaram.

suspensivo.

propostas pelo interessado, ainda que consideradas 
desnecessárias.

20-O contrato administrativo, regido pelo regime jurídico da 
Lei n. 8.666/93,

unilateralmente, na ocorrência de caso fortuito.

prévia concordância do contratado.

público, o que exclui aplicação supletiva, de disposições 
do direito privado.

de rescisão e da legislação aplicável.

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

até o limite de 50%.
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21-O servidor ocupante de cargo público federal efetivo, 
regido pelo regime jurídico da Lei n. 8.112/90, desde que 
regularmente nomeado, após aprovação em concurso, 

servir em outro ponto, do território nacional.

particulares.

associação de classe ou entidade sindical, da 
respectiva categoria.

parentes.

assistência.

22-Conforme expressa disposição, na Lei n. 8.666/93, 
que institui normas para licitações e contratos, na 
Administração Pública,

obras ou serviços, quando houver inviabilidade de 
competição.

a exigência de capital mínimo, em até 50% do valor 
estimado, da respectiva contratação.

-

público, decorrentes de fato superveniente devidamen-

procedimento.

procedimento licitatório, promover diligência tendente 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
mas pode permitir a inclusão posterior de informação, 
que deixaram de constar da proposta.

LÍNGUA INGLESA

Infrastructure in Latin America

Jun 15th 2006

It is impossible to see such a thing and disbelieve 
in progress. Where there was air, there is rock. Where 
there was rock, there is air. Where there was no lake, there 

in Nayarit, in western Mexico, is to generate 750MW of 
electricity starting in 2007.

El Cajón is Latin America’s biggest construction 
project. It is also a rarity. In Mexico, public spending on 
infrastructure – electricity generation, roads, railways, 
water plants and the like – was a third lower in 2004 than 
a decade earlier, according to a report by Merrill Lynch, 

the government has found the money to spend 0.7% of 

does nothing for the poorest, who live in the dark in rural 
areas.

So it is across Latin America. Although the region’s 
economies are growing faster, thanks to an export boom, 
they are hobbled by poor roads and railways, clogged 
ports and a precarious electricity supply. In the 1990s 
governments slashed public investment to balance their 
budgets and invited private investors to make up for the 
shortfall.

23-According to the text, investment in infrastructure across 
Latin America

24-The construction of El Cajón, in western Mexico,

areas.

region.

Mexico.

25- In the 1990’s, governments slashed public investment, 
which means they

American
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in order to answer questions 27 to 29.

Power in the jungle

1st June 2006

arrived in Jaciparaná about four years ago. He was sure 

that the dirt-track settlement alongside a river of the same 

hopes that the Drogaria Bom Jesus, the chemist’s shop 
he runs on the main road, will play a prominent role in the 
coming boom. Along with remedies, it sells plots of land 

Mr Meurer’s hopes rest on a government-backed 

tributary. If this goes ahead, Jaciparaná will host thousands 
of workers building one of the two dams. Together, the 

installed capacity. If it does not, the district will probably 
return to the torpor that set in when the rubber-bearing 
Madeira-Mamoré railway ceased running in 1972, leaving 
a picturesque ruin of a station.

To hear the prospective builders tell it, the stakes 

economy in 2001. Another looms by 2011 unless the 
Rio Madeira project is approved, says Irineu Meireles 
of Odebrecht, a construction company that hopes to be 
majority partner in the scheme.

27- In paragraph 1, the author reports a migrant’s

28- In paragraph 2, the Madeira River is mentioned as

29- In paragraph 3, the occurrence of an electricity shortage in 

Small Steps for Big Results
www.msnbc.msn.com

19th

For the past 30 years, my colleagues and I at the 

School of Medicine at the University of California, San 

powerful changes in diet and lifestyle can be.
Nevertheless, we concluded that information is not 

usually enough to motivate lasting changes. If it were, no 
one would smoke. We need to work at a deeper level. In 

Drink too much? Work too hard? Abuse substances? 
Watch too much television? These behaviors seem so 

behaviors are very adaptive because they help us get 

and depression are epidemic in our culture. If we address 
these deeper issues, then it becomes easier for people to 
make lasting changes in their behaviors.

30-The text refers to research 

epidemic in our culture, which means that these feelings 
are

32-The author proposes the attainment of changes

www.pciconcursos.com.br



Área 1 - Prova 19Cargo: Especialista em Regulação - ANEEL - 2006

CÁLCULO E ESTATÍSTICA

33- Indique o limite do quociente de sen x por x, quando              

x2

2

2

.
2

2

xf’ ’
função derivada, qual seria a elasticidade da função                         

3 ?

 dx.

 + C.

 + C. 

  + C.

 + C.

  + C.

2 + 2x e o eixo 

38-Considere a seguinte distribuição de idades, dadas em 
anos, referente a 30 alunos de uma escola. Sabendo-se 

direita, então os valores da idade mediana e da idade 
média são, respectivamente iguais a:

Classes de idades Freqüências

de 6 até 8 9

de 8 até 10 10

de 10 até 12 2

de 12 até 14 5

de 14 até 16 4

39-Uma escola aplicou a mesma prova para duas turmas de 
alunos: turma T

1
 e turma T

2
. Como de praxe, quanto maior 

a nota obtida, melhor será considerado o desempenho do 
aluno. Sabe-se que a nota média da turma T

1
 foi igual a 75, 

a nota média da turma T
2
 foi igual a 70. Sabe-se, também, 

que a variância das notas é igual a 16 para as duas turmas.  

1
, obteve nota 

2
 obteve 

nota igual a 70. Deste modo pode-se concluir que:

absoluto.

relativo.

o de Flávia.

Fernando.

de Flávia.

40-As pesquisas médicas indicam que, 70 % dos pacientes 
portadores de uma determinada moléstia, quando 

Dr. Paulo submeter quatro pacientes portadores dessa 
moléstia a esse novo tratamento, então a probabilidade de 
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41-As vendas anuais de uma companhia exportadora 
aumentaram de $2 milhões em 2003 para $4 milhões em 
2004 e para $32 milhões em 2005. Desse modo, o aumento 
médio das vendas no período considerado foi igual a

42-Seja X uma variável aleatória com distribuição normal 
padrão. Sabe-se que a probabilidade de X ser maior do 

é uma variável normal com média 10 e variância 4, então a 

10 é igual a

Área para rascunho
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