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Instruções
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:

“O mundo que nos cerca é o espelho da nossa mente – para os pessimistas: sempre está tudo errado – para
os otimistas: sempre há motivo para comemorar.”
4 - DURAÇÃO DA PROVA: 3h 30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
5 - Na prova há 52 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,
)257(0(17(FRPFDQHWDHVIHURJUi¿FD WLQWDD]XORXSUHWD WRGDDiUHDFRUUHVSRQGHQWHjRSomRGHVXDHVFROKD
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.
 $RUHFHEHUDRUGHPGR)LVFDOGH6DODFRQ¿UDHVWH&$'(512FRPPXLWDDWHQomRSRLVQHQKXPDUHFODPDomRVREUH
o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
VHUiSHUPLWLGRRXVRGHTXDOTXHUWLSRGHHTXLSDPHQWR FDOFXODGRUDWHOFHOXODUHWF 
10- Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, 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 PROVA, 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 da prova. A não-observância dessa
exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
12- Esta prova está assim constituída:
Disciplinas
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Economia da Regulação

01 a 12

Raciocínio Lógico

13 a 24

Ética e Gestão Contemporânea

25 a 32

/HJLVODomR(VSHFt¿FDGR6HWRU(OpWULFR%UDVLOHLUR

33 a 42

)XQGDPHQWRV%iVLFRVGR6HWRU(OpWULFR%UDVLOHLUR

43 a 52
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ECONOMIA DA REGULAÇÃO

 &RP UHODomR j FRQFRUUrQFLD PRQRSROtVWLFD MXOJXH
DVD¿UPDo}HVDEDL[RHDVVLQDOHDRSomRFRUUHWD

01- As expressões que preenchem corretamente as
ODFXQDVGDD¿UPDomR
³3RGHPRV D¿UPDU TXH HP FRQFRUUrQFLD SHUIHLWD
H[LVWLQGRFXVWRV¿[RVDFXUYDGHRIHUWDGDHPSUHVD
competitiva é a parte da curva de custo__________
TXHHVWiORFDOL]DGDDFLPDGDFXUYDGHBBBBBBBB´
são, respectivamente
D  PDUJLQDOFXVWRWRWDOPpGLR

I. Quanto mais bem-sucedida for a empresa A na
GLIHUHQFLDomRGRVHXSURGXWRGDTXHOHVSURGX]LGRV
SRU¿UPDVTXHYHQGHPSURGXWRVVLPLODUHVPDLV
elástica será a curva de demanda pelo produto
da empresa A.
,, $HQWUDGDGHPDLV¿UPDVFRPSURGXWRVVLPLODUHV
leva, no equilíbrio, a tangência entre a curva de
demanda e a curva de custo médio.
III. O equilíbrio na competição monopolística é
H¿FLHQWH QR VHQWLGR GH 3DUHWR SRLV DV ¿UPDV
RSHUDPFRPOXFUR]HUR

E  PDUJLQDOFXVWRYDULiYHOPpGLR
F  WRWDOPpGLRGHPDQGD
G  WRWDOPpGLRFXVWRYDULiYHOPpGLR
H  PDUJLQDOFXVWR¿[RPpGLR

a  ,,,H,,,IDOVDV
E  ,YHUGDGHLUD,,H,,,IDOVDV
F  ,,,H,,,YHUGDGHLUDV
G  ,H,,,IDOVDV,,YHUGDGHLUD
H  ,IDOVD,,H,,,YHUGDGHLUDV

02- Suponha que um monopolista se defronta com uma
urva de demanda q=80-p, onde p é o preço do bem
e q a quantidade do bem. Sua função custo total é
c=10q3RGHVHD¿UPDUTXHRSUHoRTXHPD[LPL]DR
lucro do monopolista é
05- Suponha que o mercado do bem A seja perfeitamente
competitivo. Seja Eo a elasticidade-preço da oferta
D  
e Ed a elasticidade-preço da demanda. Podemos
GL]HUTXHUHODWLYDPHQWHjLQFLGrQFLDGHXPLPSRVWR
E  
HVSHFt¿FRVREUHREHP$HPHTXLOtEULR
F  
G  
D  TXDQGR D GHPDQGD p WRWDOPHQWH LQHOiVWLFD R
ônus de um imposto recai igualmente sobre
H  
consumidores e produtores.
&RPUHODomRjVHVWUXWXUDVGHPHUFDGRROLJRSyOLFDV
E  TXDQWR PDLRU D UHODomR (o/Ed , maior deve
DQDOLVHDVVHJXLQWHVD¿UPDo}HVHDVVLQDOHDRSomR
ser a parcela do imposto que recai sobre os
correta.
consumidores.
F  RV SURGXWRUHV VHPSUH FRQVHJXHP UHSDVVDU
I. No modelo da curva de demanda quebrada de
o imposto para os consumidores. Assim, os
oligopólio, para preços acima do preço que
produtores não arcariam com nenhum ônus do
prevalece atualmente, a curva de demanda é
imposto.
mais elástica, enquanto para preços abaixo dos
G  TXDQWRPHQRUDUHODomR(o/Ed , maior é a parcela
que prevalecem atualmente, a curva de demanda
do imposto que recai sobre os consumidores.
é mais inelástica.
H  TXDQGR D GHPDQGD p WRWDOPHQWH HOiVWLFD D
,, 2 PRGHOR GH %HUWUDQG FRP GXDV HPSUHVDV H
incidência do imposto recai somente sobre os
XPEHPKRPRJrQHRpFDUDFWHUL]DGRSRUWHUXP
consumidores.
preço de equilíbrio igual ao custo marginal de
produção.
III. No modelo de Cournot com mais do que duas
¿UPDV TXDQWR PHQRU IRU D SDUWLFLSDomR GD
empresa no mercado, mais elástica será a curva
de demanda com que ela se defronta.
D  ,H,,VmRLQFRUUHWDV,,,pFRUUHWD
E  ,H,,HVWmRFRUUHWDV,,,pLQFRUUHWD
F  ,pLQFRUUHWD,,H,,,VmRFRUUHWDV
G  ,H,,,VmRFRUUHWDV,,pLQFRUUHWD
H  ,,,H,,,HVWmRFRUUHWDV
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06-Suponha que um monopolista se defronte com &RPUHODomRjVDVVLPHWULDVGHLQIRUPDomRSRGHPRV
GRLV  PHUFDGRV VHSDUDGRV$ H % H TXH QmR SRGH
D¿UPDUTXH
haver nenhuma espécie de contato entre os
compradores dos dois mercados. Suponha que
I. o oferecimento de garantia na compra de um
DVFXUYDVGHGHPDQGDGRVPHUFDGRV$H%VHMDP
SURGXWR p XPD PDQHLUD GH VLQDOL]DU D UHVSHLWR
respectivamente, QA=200-PA e Q%=300-2P%, onde
da qualidade do produto e tentar solucionar a
QA e Q% são as quantidades demandadas do
assimetria de informações quanto ao produto.
EHP QRV PHUFDGRV $ H % UHVSHFWLYDPHQWH 3A
II. como exemplo de problema de seleção adversa,
e P% VmR RV SUHoRV GR EHP QRV PHUFDGRV$ H %
podemos citar o comportamento de motoristas
respectivamente. Suponha também, que a função
custo total do monopolista seja C = Q2+20Q,
que passam a ser menos cautelosos na escolha
onde Q representa a produção total do bem pelo
dos lugares onde estacionar, aumentando a
PRQRSROLVWD 4 4A+Q%  3RGHVH D¿UPDU TXH HP
probabilidade do carro ser furtado, devido ao fato
equilíbrio:
de possuírem seguro contra furto do carro.
III. o fato de que as pessoas com mais problemas
D  4A- Q%=50.
médicos são mais propensas a adquirir seguroE  4A=20 e Q%= 35.
saúde é um exemplo do problema de risco
F  4A=70 e Q%= 15.
moral.
G  4A=35 e Q%= 40.
H  4A=55 e Q%= 20.
D  ,H,,YHUGDGHLUDV,,,IDOVD
07- &RPUHODomRjIRUPDomRGHSUHoRVHPPRQRSyOLR
considere as seguintes informações relativamente
D XP EHP SURGX]LGR SRU XP PRQRSROLVWD
custo total = 4y, onde y é a quantidade do
produto; elasticidade-preço da demanda = 2. Pode-se afirmar que o índice de Lerner de
poder de monopólio e a taxa de mark-up são,
respectivamente

E  ,H,,,IDOVDV,,YHUGDGHLUD
F  ,,,H,,,YHUGDGHLUDV
G  ,IDOVD,,H,,,YHUGDGHLUDV
H  ,YHUGDGHLUD,,H,,,IDOVDV
Área para rascunho

D  H
E  H
F  H
G  H
H  H
08- Suponha que 300 indivíduos morem num condomínio
e que cada um deles esteja disposto a pagar R$ 2,00
por cada muda de árvore a ser plantada na área
comum do condomínio. Se para plantar x mudas,
RFXVWRpGDGRSRUF [  [3, o número de mudas
D VHUHP SODQWDGDV TXH p H¿FLHQWH QR VHQWLGR GH
Pareto é
D  
E  
F  
G  
H  3 300 .
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&RPUHODomRDH[WHUQDOLGDGHVMXOJXHDVD¿UPDo}HV 6XSRQKDTXHXPD¿UPDDOXJXHXPHVFULWyULRGXUDQWH
abaixo e assinale a opção correta.
um ano por R$ 6.000,00 pagos adiantados, compre
móveis no valor de R$ 2.000,00 e faça uma pintura
I. Tanto externalidades negativas como positivas
no escritório no valor de R$ 500,00. Após um ano,
JHUDP LQH¿FLrQFLD GHYLGR DR IDWR GRV DJHQWHV
D ¿UPD HQFHUUD GH¿QLWLYDPHQWH VXDV DWLYLGDGHV H
SULYDGRVQmRLQWHUQDOL]DUHPQDVVXDVGHFLV}HVGH
vende os móveis por R$ 1.000,00. Nesse caso, qual
SURGXomRWRGRVRVFXVWRVDVVRFLDGRVjPHVPD
RPRQWDQWHGRVFXVWRVDIXQGDGRV sunk costs FRP
os quais a empresa se defrontou no período?
II. Se os indivíduos tiverem preferências quase-lineares,
WRGDVROXomRH¿FLHQWHWHUiDPHVPDTXDQWLGDGH
D  5
de externalidade. Assim, a quantidade de
externalidade não dependeria, nesse caso, da
E  5
distribuição dos direitos de propriedade.
F  5
,,,$WUDJpGLDGRXVRFRPXPGL]UHVSHLWRjWHQGrQFLD
GHVXEXWLOL]DomRGHXPUHFXUVRFRPXPOHYDQGR
DXPDVLWXDomRLQH¿FLHQWHQRVHQWLGRGH3DUHWR

G  5
H  5

D  ,H,,,IDOVDV,,YHUGDGHLUD
E  ,YHUGDGHLUD,,H,,,IDOVDV
F  ,,,H,,,YHUGDGHLUDV
G  ,,,H,,,IDOVDV
H  ,IDOVD,,H,,,YHUGDGHLUDV

Área para rascunho

11- Leia os enunciados que se seguem.
“Uma empresa monopolista com custo marginal
positivo nunca irá operar no ramo __________ de
VXDFXUYDGHGHPDQGD´
“Em um monopólio natural, o monopolista opera
FRPSUHMXt]RVHRSUHoRSUDWLFDGRIRULJXDODRFXVWR
marginal e se o ponto de mínimo da curva de custo
PpGLRVHHQFRQWUDjGLUHLWDGDFXUYDGHBBBBBBBB´
As expressões que preenchem corretamente
as lacunas das afirmações abaixo, são,
respectivamente:
D  HOiVWLFRUHFHLWDPpGLD
E  LQHOiVWLFRFXVWRPDUJLQDO
F  LQHOiVWLFRGHPDQGD
G  HOiVWLFRUHFHLWDPDUJLQDO
H  GHHODVWLFLGDGHXQLWiULDRIHUWD
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RACIOCÍNIO LÓGICO

6H$OID p IHOL] HQWmR %HWD p IHOL] 6H$OID p LQIHOL]
HQWmR%HWDRX*DPDVmRIHOL]HV6H*DPDpLQIHOL]
HQWmR%HWDpLQIHOL]6H*DPDpIHOL]HQWmR$OIDpIHOL]
&RQVLGHUDQGR TXH DV D¿UPDo}HV VmR YHUGDGHLUDV
segue-se, portanto, que:

13- Uma faculdade possui 2500 alunos dos quais 40%
falam espanhol e 60% são do sexo masculino. Sabese que 25% das mulheres falam espanhol. Desse
modo, o número de alunos do sexo masculino e que
falam espanhol é igual a:

D  $OIDpIHOL]PDV%HWDH*DPDVmRLQIHOL]HV
E  $OID%HWDH*DPDVmRLQIHOL]HV

D  

F  $OID%HWDH*DPDVmRIHOL]HV

E  

G  $OIDH%HWDVmRLQIHOL]HVPDV*DPDpIHOL]

F  
G  

H  $OIDH*DPDVmRIHOL]HVPDV%HWDpLQIHOL]

H  

 'L]HU TXH QmR p YHUGDGH TXH$   % H &  ' p
ORJLFDPHQWHHTXLYDOHQWHDGL]HUTXHpYHUGDGHTXH

14- Uma operadora de telefonia celular que opera
com as tecnologias TDMA e GSM cobra R$ 0,20 o
primeiro minuto e R$ 0,10 o minuto adicional. Com
essa tarifa, o custo de uma chamada de duas horas
e 30 minutos é igual a:

D  $QmRp%H&QmRp'
E  $QmRp%RX&QmRp'
F  $p%RX&QmRp'
G  VH$QmRp%HQWmR&p'
H  VH$QmRp%HQWmR&QmRp'

D  5
E  5
F  5
G  5
H  5

7UrVPHQLQRV$OEHUWR%HUQDUGRH3DXORVXVSHLWRV
de haver roubado o caderno de Maria, foram levados
jGLUHomRGDHVFROD6DEHVHTXHXPHDSHQDVXP
GRVVXVSHLWRVpFXOSDGRHTXHRFXOSDGRjVYH]HV
IDODDYHUGDGHHjVYH]HVPHQWH6DEHVHWDPEpP
'DVVHJXLQWHVSUHPLVVDV$³%LDpDOWDHSDWULRWD
TXHGRVRXWURVGRLVVXVSHLWRV TXHQmRVmRFXOSDGRV 
RX %LD p HGXFDGD´ % ³%LD QmR p HGXFDGD´
XPVHPSUHGL]DYHUGDGHHRRXWURVHPSUHPHQWH$
FRQFOXLVHTXH%LDp
diretora da escola perguntou a cada um dos suspeitos
qual entre eles era o culpado. Alberto respondeu:
D  QmRDOWDHQmRSDWULRWD
³HXVRXRFXOSDGR´%HUQDUGRUHVSRQGHX2FXOSDGR
E  DOWDRXSDWULRWD
p$OEHUWR 3RU ¿P 3DXOR IDORX ³HX VRX R FXOSDGR´
Acostumada a tratar com questões delicadas, a
F  QmRDOWDRXQmRHGXFDGD
diretora da escola, corretamente, concluiu que o
G  DOWDHQmRSDWULRWD
culpado é
H  DOWDHSDWULRWD
D  3DXORH$OEHUWRVHPSUHPHQWH
E  %HUQDUGRH3DXORVHPSUHPHQWH
F  $OEHUWRH3DXORVHPSUHPHQWH
G  3DXORH$OEHUWRVHPSUHGL]DYHUGDGH

16- Pedro, Paulo e Luís trabalham em uma imobiliária.
No mês de junho, Pedro vendeu 2/3 e Paulo vendeu
1/6 do total de imóveis vendidos pela imobiliária.
Sabe-se que, no mesmo mês de junho, Luís vendeu 6
imóveis. Com essas informações, conclui-se que, no
mês de junho, o número de imóveis que a imobiliária
vendeu foi igual a:

H  $OEHUWRH$OEHUWRVHPSUHGL]DYHUGDGH

D  
E  
F  
G  
H  
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 6H %HDWUL] QmR p PmH GH$QD p WLD GH 3DXOD 6H 6H$OLFHpIHOL]2WiYLRpULFR6H2WiYLRpULFR(OJD
%HDWUL]pLUPmGH)OiYLRpPmHGH$QD6H%HDWUL]p
QmRpIHOL]6H(OJDQmRpIHOL]$OLFHpIHOL]$DQiOLVH
PmHGH$QDQmRpLUPmGH)OiYLR6H%HDWUL]QmRp
GR HQFDGHDPHQWR OyJLFR GHVVDV WUrV D¿UPDo}HV
LUPmGH)OiYLRQmRpWLDGH3DXOD/RJR%HDWUL]
permite concluir que elas:
D  QmRpPmHGH$QDpLUPmGH)OiYLRHQmRpWLDGH
Paula.

D  LPSOLFDP QHFHVVDULDPHQWH TXH 2WiYLR p ULFR H
TXH(OJDQmRpIHOL]

E  p PmH GH$QD p LUPm GH )OiYLR H QmR p WLD GH
Paula.
F  QmR p  PmH GH$QD p LUPm GH )OiYLR H p WLD GH
Paula.

E  LPSOLFDPQHFHVVDULDPHQWHTXH$OLFHpIHOL]
F  VmR FRQVLVWHQWHV HQWUH VL TXHU $OLFH VHMD IHOL]
TXHU$OLFHQmRVHMDIHOL]

G  VmRHTLYDOHQWHVDGL]HUTXH$OLFHpIHOL]
G  pPmHGH$QDQmRpLUPmGH)OiYLRHQmRpWLDGH
H  VmRLQFRQVLVWHQWHVHQWUHVL
Paula.
H  QmRpPmHGH$QDQmRpLUPmGH)OiYLRHpWLDGH 6H;p\RX$p]0QmRpUH6QmRpS'HVVD
premissa pode-se corretamente concluir que,
Paula.
D  VH;p\H$QmRp]0pURX6QmRpS
E  VH;p\H$QmRp]0pURX6pS
F  VH;p\H$p]0pUH6QmRpS
G  VH;p\H$p]0pURX6pS
H  VH;QmRp\RX$p]0QmRpUH6pS

21- Uma grande empresa multinacional oferece a seus
funcionários cursos de português, inglês e italiano.
Sabe-se que 20 funcionários cursam italiano e inglês;
60 funcionários cursam português e 65 cursam
inglês; 21 funcionários não cursam nem português
nem italiano; o número de funcionários que praticam
só português é idêntico ao número dos funcionários
que praticam só italiano; 17 funcionários praticam
português e italiano; 45 funcionários praticam
português e inglês; 30, entre os 45, não praticam
italiano. Com estas informações pode-se concluir que
a diferença entre o total de funcionários da empresa
e o total de funcionários que não estão matriculados
em qualquer um dos cursos é igual a:

Área para rascunho

D  
E  
F  
G  
H  
 2V ¿OKRV GH 0DWLOGH %HQWD H 3HQpORSH VmR QmR
QHFHVVDULDPHQWH QHVWD RUGHP 0DUFRV %HWR H
Paulo. Uma delas é irmã de Oscar, a outra é irmã
de Fernando, e a outra é irmã de Sérgio. Matilde é
LUPmGH2VFDU3HQpORSHpPmHGH3DXOR%HQWDQmR
é irmã de Sérgio e não é mãe de Marcos. Assim,
RV ¿OKRV H RV LUPmRV GH %HQWD H 3HQpORSH VmR
respectivamente,
D  %HWRH6pUJLR3DXORH)HUQDQGR
E  %HWRH)HUQDQGR0DUFRVH6pUJLR
F  3DXORH)HUQDQGR%HWRH6pUJLR
G  0DUFRVH6pUJLR3DXORH)HUQDQGR
H  %HWRH)HUQDQGR3DXORH6pUJLR
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ÉTICA E GESTÃO CONTEMPORÂNEA

27- As Comissões de ética previstas no Código de
Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal:

25- Assinale a opção correta.
D  eWLFD H PRUDO QXP VHQWLGR DPSOR VmR SDODYUDV
sinônimas. Referem-se aos valores que regem
a conduta humana, tendo caráter normativo ou
prescritivo.

I. devem resumir em ementa suas decisões e,
com a omissão dos nomes dos interessados,
divulgá-las no próprio órgão e perante as demais
comissões de ética.

E  eWLFD H PRUDO QXP VHQWLGR DPSOR VmR SDODYUDV
sinônimas. Referem-se ao estudo dos princípios
que explicam regras de conduta consideradas
como universalmente válidas.
F  $ pWLFD QXP VHQWLGR UHVWULWR HVWi SUHRFXSDGD
na construção de um conjunto de prescrições
destinadas a assegurar uma vida em comum
justa e harmoniosa.
G  $ pWLFD QXP VHQWLGR UHVWULWR GL] UHVSHLWR
aos costumes, valores e normas de conduta
HVSHFt¿FDVGHXPDVRFLHGDGHRXFXOWXUD
H  $ PRUDO QXP VHQWLGR UHVWULWR HVWi SUHRFXSDGD
em detectar os princípios que regem a conduta
humana.

II. devem fornecer, aos órgãos encarregados da
execução do quadro de carreira dos servidores,
os registros sobre a conduta ética destes, para o
efeito de instruir e fundamentar promoções.
III. podem instaurar, de ofício, processo sobre ato,
fato ou conduta que considerem passível de
transgressão a dever ético.
IV. devem atuar, também, na orientação e
DFRQVHOKDPHQWRGDpWLFDSUR¿VVLRQDOGRVHUYLGRU
do respectivo órgão ou entidade.
V. devem, para fundamentar suas decisões, recorrer
jDQDORJLDDRVFRVWXPHVHDRVSULQFtSLRVpWLFRVH
PRUDLVFRQKHFLGRVHPRXWUDVSUR¿VV}HVTXDQGR
constatarem que a conduta investigada não se
encontra prevista nesse Código.
Estão corretas:
D  DVD¿UPDWLYDV,,,,,,,9H9
E  DSHQDVDVD¿UPDWLYDV,,,,,,H,9
F  DSHQDVDVD¿UPDWLYDV,,,,9H9
G  DSHQDVDVD¿UPDWLYDV,,,,,,9H9
H  DSHQDVDVD¿UPDWLYDV,,,,H,9

26-Um servidor público federal encarregado de
DWLYLGDGH GH ¿VFDOL]DomR GH GHWHUPLQDGD DJrQFLD
reguladora solicitou ao dirigente de uma empresa
SRU HOH ¿VFDOL]DGD TXH SDWURFLQDVVH DV GHVSHVDV
de impressão de uma revista editada pela entidade
GH FODVVH j TXDO HOH VHUYLGRU  SHUWHQFH 1HVVD
hipótese, considerando o que estabelece o Código
GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR 6HUYLGRU 3~EOLFR &LYLO GR
3RGHU([HFXWLYR)HGHUDOpFRUUHWRD¿UPDUTXHHVVH
28- Selecione a opção correta.
servidor:
D  QmR LQFLGLX HP FRQGXWD DQWLpWLFD SRUTXH
QmR FDXVRX TXDOTXHU SUHMXt]R j PRUDOLGDGH
administrativa.
E  QmR LQFLGLX HP FRQGXWD DQWLpWLFD SRUTXH QmR
auferiu qualquer vantagem pessoal.
F  QmR LQFLGLX HP FRQGXWD DQWLpWLFD SRUTXH QmR
exigiu o patrocínio; apenas o solicitou.
G  QmR LQFLGLX HP FRQGXWD DQWLpWLFD SRUTXH D
solicitação tinha objetivo informativo.
H  LQFLGLX HP FRQGXWD DQWLpWLFD YHGDGD SRU HVVH
Código.
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$VIUDVHVDVHJXLULQGLFDPDVSHFWRVGDVRUJDQL]Do}HV 31- Indique a opção Incorreta.
vistas como sistemas. Indique se as mesmas são
verdadeiras ou falsas e escolha a opção correta.
D  8P SURFHVVR p XPD VHTrQFLD LQWHJUDGD GH
atividades que começa na percepção do cliente e
 $ RUJDQL]DomR p  XP FRQMXQWR GH VXEVLVWHPDV
termina com o atendimento ou superação de suas
interligados - unidades e elementos que interagem
expectativas, agregando valor para o negócio.
HQWUHVLHVHLQÀXHQFLDPPXWXDPHQWH
E  $JHVWmRSRUSURFHVVRFRPRRULHQWDomRJHUHQFLDO
 $ RUJDQL]DomR p XP VLVWHPD FHUFDGR SRU XP
ambiente com quem mantém uma relação de
troca constante.
 $ RUJDQL]DomR p XP VLVWHPD FRQVWLWXtGR GH
unidades independentes que contribuem para o
DOFDQFHGRREMHWLYRGDRUJDQL]DomR
 $ RUJDQL]DomR p XP VLVWHPD FRQVWLWXtGR GH XP
sistema técnico e um sistema social.
D  )999
E  9)9)
F  999)
G  99)9
H  9)))

constitui um recurso para a tomada de decisão.
F  $ JHVWmR SRU SURFHVVR FRQVWLWXL XP PHFDQLVPR
GHDQiOLVHFRPSRVWRGHPDSHDPHQWRVFDSD]HV
GH VLVWHPDWL]DU FRQKHFLPHQWR VREUH D DomR
RUJDQL]DFLRQDO
G  2V SURFHVVRV RUJDQL]DFLRQDLV SRGHP VHU
FODVVL¿FDGRV HP HVWUDWpJLFRV GH SURGXomR H
suporte.
H  2V SURFHVVRV SRGHP VHU FODVVL¿FDGRV HP WUrV
categorias: de comunicação, de monitoramento e
de aferição de satisfação.
32- Várias teorias tentam explicar a liderança. Indique
a opção que expressa corretamente a liderança
situacional.

30- Escolha a opção que completa corretamente a
frase a seguir: .............I........... é um processo de
transferir e receber informações que possibilitam
a análise de situações e tomada de decisões. A
comunicação para ........II......... procura manter as
pessoas informadas sobre seus desempenho. As
comunicações para .......III........... seguem na forma
de .........IV................... A .............V...........................,
ocorre entre unidades de trabalho de mesmo nível
hierárquico ou de níveis diferentes.
D  ,2WUDEDOKRHPHTXLSH,,FLPD,,,EDL[R,9
- relatórios, V - comunicação vertical

D  $VFDUDFWHUtVWLFDVQDWDVGHSHUVRQDOLGDGHGROtGHU
são a base para a liderança situacional.
E  $ OLGHUDQoD VH H[SOLFD SHOR FRPSRUWDPHQWR
adotado pelo líder,
proveniente de intenso
processo de treinamento.
F  1mRH[LVWHXP~QLFRHVWLORGHOLGHUDQoDYiOLGRD
toda ou qualquer situação.
G  2HVWLOROLEHUDOGHOLGHUDQoDpXPDFDUDFWHUtVWLFD
LQHUHQWHjOLGHUDQoDVLWXDFLRQDO
H  2 OtGHU VLWXDFLRQDO p LGHQWL¿FDGR SRU PHLR GH
WpFQLFDVGHVHOHomRH¿FLHQWHV

E  ,&RPXQLFDomR,,EDL[R,,,FLPD,9UHODWyrios e sugestões, V - comunicação lateral e diagonal
F  ,&RPXQLFDomR,,EDL[R,,,FLPD,9PHPRrandos, V - comunicação ascendente
G  ,2WUDEDOKRHPHTXLSH,,EDL[R,,,FLPD,9
memorandos, V - comunicação descendente
H  ,&RPXQLFDomR,,RVODGRV,,,FLPD,9FRmunicados, V - comunicação diagonal
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO
SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
33- Com relação aos ditames da Lei n. 9.427,
de 26/12/1996, que instituiu a Agência Nacional de
(QHUJLD(OpWULFD $1((/ HGLVFLSOLQDRUHJLPHGDV
concessões de serviços públicos de energia elétrica,
assinale a opção correta.

F  2VVHUYLoRVHDVLQVWDODo}HVGHHQHUJLDHOpWULFD
prestados e situados no território de determinada
XQLGDGH IHGHUDWLYD SRGHP VHU ¿VFDOL]DGRV SRU
esta desde que sejam relativos a geração de
interesse do sistema elétrico interligado nacional
ou relativos a transmissão integrante da rede
básica.

G  $V OLFLWDo}HV UHDOL]DGDV SDUD D RXWRUJD GH
D $ $1((/ p XPD DXWDUTXLD TXH YLQFXODGD DR
concessões devem observar o disposto na Lei n.
0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDWHPSRU¿QDOLGDGH
9.427/96, haja vista que a Lei n. 8.666/93 não se
principal atuar em conjunto com este Ministério na
aplica a este tipo de serviço.
HODERUDomR H GH¿QLomR GDV SROtWLFDV H GLUHWUL]HV
H  $V OLFLWDo}HV SDUD D H[SORUDomR GH SRWHQFLDLV
do governo federal na área de energia elétrica.
hidráulicos serão processadas exclusivamente
E  e DWULEXLomR H[FOXVLYD GD $1((/ ¿VFDOL]DU
na modalidade de concorrência, sendo as
permissões da prestação de serviços de energia
concessões outorgadas a título oneroso.
elétrica, não sendo permitido, portanto, que essa
¿VFDOL]DomRGrVHPHGLDQWHFRQYrQLRFRPyUJmR 35- Segundo o estabelecido no Regimento Interno
estadual.
da ANEEL, aprovado pela Portaria MME n. 349, de
F  $ WD[D GH ¿VFDOL]DomR GD FRQFHVVmR GD
28/11/1997, assinale a opção correta.
WUDQVPLVVmRHDWD[DGH¿VFDOL]DomRGDFRQFHVVmR
da distribuição são determinadas pela mesma
D $$1((/QmRSRVVXLSURFXUDGRULDMXUtGLFDSUySULD
fórmula, que é função, respectivamente, da
devendo valer-se, nesta área, da Advocacia-Geral
potência instalada para o serviço de transmissão
da União.
e da potência instalada para o serviço de
E  2 IXQFLRQDPHQWR GD $1((/ WHP DSRLR QDV
distribuição.
VXSHULQWHQGrQFLDVGHSURFHVVRVRUJDQL]DFLRQDLV
G  $WD[DGH¿VFDOL]DomRGDFRQFHVVmRGHJHUDomR
que são parte integrante do processo de gestão
é calculada com base na energia anual faturada
DGPLQLVWUDWLYDHEDVHGHDSRLRHGHLQVWUXomRjV
com o serviço concedido de geração, em MWh.
deliberações da Diretoria da Agência.
H  5HFXUVRV SURYHQLHQWHV GH FRQWUDWRV FHOHEUDGRV
F $VWUrVSULQFLSDLVVXSHULQWHQGrQFLDVGHSURFHVVRV
com organismos públicos internacionais e
RUJDQL]DFLRQDLV VmR D 6XSHULQWHQGrQFLD GH
valores apurados na venda de automóvel de
Regulação Econômica, a Superintendência de
sua propriedade são exemplos de receitas da
Estudos de Mercado e a Superintendência de
ANEEL.
Mediação Administrativa Setorial.
G  $V UHXQL}HV RUGLQiULDV GD 'LUHWRULD GD $1((/
34- Com relação aos ditames da Lei n. 9.427, de
deverão seguir calendário anual estabelecido
26/12/1996, assinale a opção correta.
conjuntamente pela Agência e pelo Ministério
de Minas e Energia, sempre com a presença de,
D 2UHJLPHHFRQ{PLFRH¿QDQFHLURGDFRQFHVVmRGH
pelo menos, quatro de seus diretores.
serviço público de energia elétrica compreende,
H 3UDWLFDUDWRVGHJHVWmRGHUHFXUVRVRUoDPHQWiULRV
entre outros fatores, a contraprestação pela
H ¿QDQFHLURV H GH DGPLQLVWUDomR p DWULEXLomR
execução do serviço, que é paga pelo consumidor
comum aos diretores da ANEEL.
¿QDO FRP WDULIDV EDVHDGDV QR VHUYLoR SHOR
SUHoR H D DSURSULDomR GH JDQKRV GH H¿FLrQFLD
empresarial.
E  4XDOTXHU EHP GD FRQFHVVLRQiULD GR VHUYLoR
S~EOLFR GH HQHUJLD HOpWULFD XWLOL]DGR SDUD D
transmissão ou para a distribuição de energia
elétrica deverá ser aceito pela ANEEL como bem
reversível.
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$VVLQDOH D RSomR FRUUHWD FRP UHODomR j$XGLWRULD  &RP UHODomR j /HL Q  GH  TXH
Interna da ANEEL.
estabelece normas para outorga e prorrogações
das concessões e permissões de serviços públicos,
D $$XGLWRULD,QWHUQDHVWiYLQFXODGDGLUHWDPHQWHj
assinale a opção correta.
Diretoria da ANEEL.
D  $V XVLQDV WHUPHOpWULFDV GHVWLQDGDV j SURGXomR
E  e SURSyVLWR EiVLFR GD $XGLWRULD ,QWHUQD DSRLDU
independente não podem ser objeto de
e assessorar a gestão quanto ao controle
DXWRUL]DomR
da legalidade e conformidade dos atos
administrativos e na melhoria da qualidade dos
E  2 DSURYHLWDPHQWR GH SRWHQFLDO KLGUiXOLFR GH
SURFHVVRVRUJDQL]DFLRQDLVGD$1((/
15.000 kW destinado ao uso exclusivo do
DXWRSURGXWRUpREMHWRGHDXWRUL]DomR
F $$XGLWRULD,QWHUQDGHYHUiSURFHGHUDDYDOLDo}HV
sistemáticas dos procedimentos da ANEEL, tendo
F  2 DSURYHLWDPHQWR GH SRWHQFLDLV KLGUiXOLFRV
FRPREDVHH[FOXVLYDRVUHIHUHQFLDLV¿[DGRVSHOD
GH SRWrQFLD VXSHULRU D  N: GHVWLQDGRV j
Diretoria da Agência.
produção independente de energia elétrica é
objeto de concessão, mediante licitação.
G  2 $XGLWRU ,QWHUQR p QRPHDGR SHOD 'LUHWRULD H
participa do Comitê de Planejamento Estratégico
G  2SURGXWRULQGHSHQGHQWHSRGHUiYHQGHUHQHUJLD
apenas eventualmente e na condição de
elétrica diretamente a consumidores, mas não
convidado.
a concessionária de serviço público de energia
elétrica.
H  ([HUFHU D LQWHUIDFH LQVWLWXFLRQDO FRP HQWLGDGHV
externas de controle não é atribuição da Auditoria
H  eIDFXOWDGRDRQRYRFRQVXPLGRUFXMDFDUJDVHMD
,QWHUQDTXH¿FDOLPLWDGDQHVVHWHPDDRWLPL]DU
de 2.000 kW, em 13,8 kV, escolher o fornecedor
a execução de auditorias efetuadas na ANEEL.
com quem contratará a compra de energia
elétrica.
37- Assinale a opção correta, acerca das prescrições
da Lei n. 8.987, de 13/2/1995, que dispõe sobre o
39- Acerca da Lei n. 9.433, de 8/1/1997, que instituiu
regime de concessão e permissão da prestação de
a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o
serviços públicos.
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, assinale a opção incorreta.
D $ FRQFHVVmR H D SHUPLVVmR GD SUHVWDomR GH
serviços de energia elétrica somente podem ser
D  $ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV +tGULFRV
feitas pelo poder concedente a pessoa jurídica.
considera que a água é um bem de domínio
público e um recurso natural limitado, dotado de
E $LQWHUUXSomRQRIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD
valor econômico.
SHOD FRQFHVVLRQiULD QmR VH FDUDFWHUL]D FRPR
descontinuidade do serviço público apenas
E  2V REMHWLYRV GD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV
TXDQGRIRUPRWLYDGDSRUUD]}HVGHRUGHPWpFQLFD
+tGULFRV LQFOXHP D XWLOL]DomR UDFLRQDO H
ou de segurança das instalações.
integrada dos recursos hídricos com vistas ao
desenvolvimento sustentável.
F  $ WDULID GR VHUYLoR S~EOLFR FRQFHGLGR p ¿[DGD
por acordo entre a concessionária e a ANEEL,
F  2V REMHWLYRV GR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
PHGLDQWH HVWXGR UHDOL]DGR DSyV ¿QDOL]DGRV RV
Gerenciamento de Recursos Hídricos incluem
procedimentos licitatórios, e preservada por
coordenar a gestão integrada das águas e
UHJUDVGHUHYLVmRD¿PGHPDQWHUVHRHTXLOtEULR
promover a cobrança pelo uso de recursos
HFRQ{PLFR¿QDQFHLURGRFRQWUDWR
hídricos.
G  $ RXWRUJD GH FRQFHVVmR RX SHUPLVVmR QmR
G  2V 3ODQRV GH 5HFXUVRV +tGULFRV VmR SODQRV
terá caráter de exclusividade, mesmo no caso
GH ORQJR SUD]R HODERUDGRV SRU PXQLFtSLR SRU
GH LQYLDELOLGDGH HFRQ{PLFD MXVWL¿FDGD HP DWR
XQLGDGH GD )HGHUDomR H SDUD R SDtV ¿FDQGR D
publicado previamente ao edital de licitação.
DERUGDJHP UHODWLYD j EDFLD KLGURJUi¿FD D FDUJR
da Política Nacional de Gerenciamento de
H  2 HGLWDO GH OLFLWDomR GHYHUi FRQWHU R REMHWR DV
Recursos Hídricos.
PHWDV H R SUD]R GD FRQFHVVmR RV FULWpULRV
os indicadores, as fórmulas e os parâmetros
H  2 DSURYHLWDPHQWR GRV SRWHQFLDLV KLGUHOpWULFRV H
D VHUHP XWLOL]DGRV QR MXOJDPHQWR WpFQLFR H
a captação de parcela da água existente em um
HFRQ{PLFR¿QDQFHLUR GD SURSRVWD H RV SUD]RV
corpo de água para abastecimento público são
para recebimento das propostas.
exemplos de usos de recursos hídricos cujos
direitos estão sujeitos a outorga pelo Poder
Público.
Cargo: Especialista em Regulação - ANEEL - 2006
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40- A respeito das prescrições da Lei n. 10.438, de 41- Segundo a Lei n. 10.438, de 26/4/2002, a Conta de
26/4/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta
'HVHQYROYLPHQWR(QHUJpWLFR &'( não visa
de energia elétrica emergencial e a recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo
D  jYLDELOL]DomRHFRQ{PLFDGDHQHUJLDSURGX]LGDD
partir de biomassa e gás natural no atendimento a
jV)RQWHV$OWHUQDWLYDVGH(QHUJLD(OpWULFD 352,1)$ 
comunidades isoladas, principalmente da região
HD&RQWDGH'HVHQYROYLPHQWR(QHUJpWLFR &'( H
$PD]{QLFD
GLVS}HVREUHDXQLYHUVDOL]DomRGRVHUYLoRS~EOLFRGH
E  jFRPSHWLWLYLGDGHGDHQHUJLDSURGX]LGDDSDUWLUGH
energia elétrica, assinale a opção correta.
fontes eólicas e de pequenas centrais hidrelétricas
nas áreas atendidas pelos sistemas interligados.
D 3DUDHIHLWRGHVVD/HLRFRQVXPLGRULQWHJUDQWHGD
F
D
SURPRYHU D XQLYHUVDOL]DomR GR VHUYLoR GH
6XEFODVVH5HVLGHQFLDO%DL[D5HQGDpDTXHOHTXH
energia elétrica em todo o território nacional.
atendido por circuito monofásico, tem consumo
G  D JDUDQWLU UHFXUVRV SDUD R DWHQGLPHQWR j
mensal inferior a 80 kWh.
VXEYHQomR HFRQ{PLFD GHVWLQDGD j PRGLFLGDGH
E  2 REMHWLYR GR 352,1)$ p DXPHQWDU D
da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos
SDUWLFLSDomR GD HQHUJLD HOpWULFD SURGX]LGD SRU
FRQVXPLGRUHV ¿QDLV LQWHJUDQWHV GD 6XEFODVVH
Residencial %DL[D5HQGD
empreendimentos de produtores independentes
autônomos, concebidos com base em qualquer
H  DR GHVHQYROYLPHQWR HQHUJpWLFR GRV HVWDGRV GD
Federação.
fonte alternativa de energia, como a eólica, a
fotovoltaica e a biomassa, no Sistema Elétrico
  $ FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD HOpWULFD HQWUH
Interligado Nacional.
FRQFHVVLRQiULRV SHUPLVVLRQiULRV H DXWRUL]DGRV GH
F  ePHWDGR352,1)$TXHGRFRQVXPRDQXDO serviços e instalações de energia elétrica, bem como
GHHQHUJLDHOpWULFDQR%UDVLOVHMDPDWHQGLGRVSHOD destes com seus consumidores, no Sistema Interligado
geração com base nas fontes alternativas por ele 1DFLRQDO 6,1  GDUVHi PHGLDQWH FRQWUDWDomR UHJXODGD
ou livre, nos termos da Lei n. 10.848, de 15/3/2004, e do
abrangidas.
G  2 SURGXWRU GH HQHUJLD DOWHUQDWLYD IDUi MXV D respectivo regulamento. Segundo esta Lei, na operação
do SIN, nãoVHGHYHUi mR FRQVLGHUDU
FUpGLWR FRPSOHPHQWDU LJXDO j GLIHUHQoD HQWUH R
YDORU HFRQ{PLFR FRUUHVSRQGHQWH j WHFQRORJLD
D  DV QHFHVVLGDGHV GH HQHUJLD HOpWULFD GRV
HVSHFt¿FD GH FDGD IRQWH DOWHUQDWLYD YDORU HVWH
agentes.
D VHU GH¿QLGR SHOR SURGXWRU H KRPRORJDGR SHOD
E  DVUHVWULo}HVGHWUDQVPLVVmRGHHQHUJLDHOpWULFD
$1((/ H R YDORU UHFHELGR GD (/(752%5È6
F  DVLQWHUOLJDo}HVLQWHUQDFLRQDLV
para produção concebida a partir de biomassa,
G  DVSHUGDVHQHUJpWLFDVQRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR
pequena central hidrelétrica e eólica.
de energia elétrica.
H 6RPHQWHSRGHUmRSDUWLFLSDUGDFKDPDGDS~EOLFD
H  RFXVWRGRGp¿FLWGHHQHUJLDHOpWULFD
do PROINFA produtores que comprovem grau de
QDFLRQDOL]DomRGRVHTXLSDPHQWRVHVHUYLoRVGH
no mínimo, oitenta por cento, em todas as etapas
do programa, em cada empreendimento.
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DO SETOR

F  e REMHWR VRPHQWH GH SHUPLVVmR PHGLDQWH
licitação.

ELÉTRICO BRASILEIRO

G  e REMHWR VRPHQWH GH FRQFHVVmR PHGLDQWH
licitação.

43- Considerando o atual modelo institucional do
setor elétrico brasileiro, a formulação de política e
SODQHMDPHQWRpXPDDWULEXLomRGR D

H  1mRpREMHWRGHFRQFHVVmRGHSHUPLVVmRRXGH
DXWRUL]DomR

D  $JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD $1((/ 

46- Acerca das concessões de transmissão e de
distribuição de energia elétrica, assinale a opção
correta.
F  &kPDUD GH &RPHUFLDOL]DomR GH (QHUJLD (OpWULFD
&&(( 
D  1mRSRGHPVHUSURUURJDGDV
G  (PSUHVDGH3HVTXLVD(QHUJpWLFD (3( 
E  $WXDOPHQWHWrPSUD]RQHFHVViULRjDPRUWL]DomR
H  &RQVHOKR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD (QHUJpWLFD
dos investimentos limitados a trinta anos.
&13( 
F  7rP SUD]R QHFHVViULR  j DPRUWL]DomR GRV
44- Assinale a opção que não apresenta atribuição
LQYHVWLPHQWRVFLQFRYH]HVVXSHULRUDRSUD]RGDV
do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
DPRUWL]Do}HV QDV FRQFHVV}HV GH JHUDomR GH
&06( 
energia elétrica.
G  &RQWHPSODP VRPHQWH VLVWHPDV GH WUDQVPLVVmR
D  $FRPSDQKDU R GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV
e de distribuição com capacidade inferior a 500
de geração, transmissão e distribuição de energia
kW.
elétrica.
H  1mR VH DSOLFDP D VLVWHPDV GH GLVWULEXLomR GH
E  ,GHQWL¿FDU GL¿FXOGDGHV H REVWiFXORV GH FDUiWHU
energia elétrica, nos quais existem mais de
técnico e outras que afetem a regularidade e a
XP SURGXWRU LQGHSHQGHQWH FRQHFWDGR j UHGH
VHJXUDQoD GH DEDVWHFLPHQWR H DWHQGLPHQWR j
elétrica.
expansão do setor de energia elétrica.
F  5HDOL]DU HVWXGRV YLVDQGR j GHWHUPLQDomR 47- Em determinada situação hipotética, com o objetivo
de assegurar a adequação no serviço de energia
dos aproveitamentos ótimos dos potenciais
elétrica em uma localidade, o poder concedente
hidráulicos brasileiros, bem como apresentar ao
interveio em uma concessionária de energia elétrica,
216RVHVWXGRVUHODWLYRVjVSURMHo}HVGDPDWUL]
detentora de concessão para explorar tal serviço. A
energética desses potenciais.
respeito dessa situação, assinale a opção correta.
G  $YDOLDUDVFRQGLo}HVGHDEDVWHFLPHQWRHGHDWHQGLPHQWRUHODWLYDVjVDWLYLGDGHVGHJHUDomRWUDQVD  $LQWHUYHQomRpIHLWDSHORSRGHUFRQFHGHQWHSRU
PLVVmRHGLVWULEXLomRHPKRUL]RQWHVSUpGHWHUPLmeio de decreto.
nados.
E  1R DWR GD LQWHUYHQomR D FRQFHVVLRQiULD GR
H  (ODERUDU SURSRVWDV GH DMXVWHV VROXo}HV H
serviço deve indicar um nome do interventor,
recomendações preventivas, quando necessárias,
que, necessariamente, deverá ser funcionário de
YLVDQGR j PDQXWHQomR RX UHVWDXUDomR GD
carreira ligado ao Ministério de Minas e Energia
segurança no abastecimento e no atendimento
00( 
eletroenergético.
F  8PD YH] GHFODUDGD D LQWHUYHQomR QD
45- Considere que, em uma determinada localidade,
concessionária, a concessão em vigor é
foi implantada uma usina termelétrica cuja fonte
automaticamente extinta, sendo assegurado
primária de energia é diferente da nuclear. Essa
o direito de ampla defesa ao detentor da
usina tem potência nominal igual a 18.000 kW e é
concessão.
GHVWLQDGDjH[HFXomRGHVHUYLoRS~EOLFR$FHUFDGD
G  6HQGR FRPSURYDGR TXH GXUDQWH D LQWHUYHQomR
implantação da usina, com relação aos serviços de
foram descumpridos pressupostos legais e reguenergia elétrica, assinale a opção correta.
lamentares, os procedimentos administrativos
devem ser retomados, com a nomeação de outro
D  3RGH VHU REMHWR GH FRQFHVVmR RX GH
interventor, até que sejam apuradas todas as cauDXWRUL]DomR
sas que motivaram a intervenção na concessão.
E  eREMHWRVRPHQWHGHDXWRUL]DomR
E  2SHUDGRU1DFLRQDOGR6LVWHPD(OpWULFR 216 
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H  2SUD]RGDLQWHUYHQomRpGH¿QLGRSHORLQWHUYHQWRU 50- A respeito da tarifa de uso do sistema de transmissão
após ouvir o dirigente máximo da concessionária
7867 HGDWDULIDGHXVRGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR
HDYDOLDUDVFDXVDVTXHOHYDUDPjLQWHUYHQomR
786'  H GH VXDV FRPSRQHQWHV DVVLQDOH D RSomR
correta.
48- Assinale a opção correta sobre prestação de serviço
público de transmissão e distribuição de energia
D  $ WDULID¿R p DSOLFDGD VRPHQWH DRV DFHVVDQWHV
elétrica.
dos sistemas de transmissão.
D  $SUHVWDomRGHVHUYLoRS~EOLFRGHGLVWULEXLomRGH
energia elétrica ocorre mediante concessão ou
permissão.

E  2V DFHVVDQWHV FRQHFWDGRV DR DPELHQWH ItVLFR
do sistema de distribuição estão isentos dos
encargos de conexão.
F  2HQFDUJRGHFRUUHQWHGD78675% 7867GDUHGH
EiVLFD pSDJRDR216

E  $ SUHVWDomR GH VHUYLoR S~EOLFR GH WUDQVPLVVmR
de energia elétrica, quando obtida mediante
G  $ 7867¿R XVR GDV LQVWDODo}HV GD UHGH EiVLFD 
DXWRUL]DomR GHYH VHU OLPLWDGD VRPHQWH jV
é composta por três parcelas, que são TUST5%,
instalações da empresa detentora dessa
TUSTCCC HP UD]mR GD FRQWD GH FRQVXPR
DXWRUL]DomR
GH FRPEXVWtYHO &&&  H 7867P&D UHODWLYD j
F  &RPRDFRQFHVVmRGHWUDQVPLVVmRpFRQFHGLGD
destinação de recursos de atividades de pesquisa
para a concessionária de energia elétrica, essa
HGHVHQYROYLPHQWR 
mesma concessão de transmissão poderá ser
H

(QFDUJRV YROWDGRV SDUD DWHQGLPHQWR GDV &&&V
XWLOL]DGDHPQRYDVLQVWDODo}HVGDFRQFHVVLRQiULD
são previstos na composição pertinente tanto da
que sejam agregadas ao seu sistema de
TUST quanto da TUSD.
transmissão.
G  1D RXWRUJD GH FRQFHVVmR GH WUDQVPLVVmR  $VVLQDOH D RSomR TXH FDUDFWHUL]D XP FRQVXPLGRU
precedida de licitação, ganha o direito de explorar
livre.
o serviço o empreendedor que se dispuser a
construir o sistema de transmissão proposto no
D  eWRGRFRQVXPLGRUUHVLGHQFLDOTXHWHPDRSomR
menor tempo possível e se dispuser a atender
de pleitear em sua fatura de energia elétrica o
o maior número de acessantes que pleiteiem o
SDJDPHQWR GH YDORU ¿[R FDVR R VHX FRQVXPR
serviço.
seja inferior a 200 kWh mensais.
H  &RQVLGHUDQGR R FDVR GDV FRQFHVV}HV GH WUDQVE  7LSR GH FRQVXPLGRU TXH SRGH RSWDU SRUDGTXLULU
missão, instalações integrantes da rede básica
HQHUJLD HOpWULFD GH RXWUR IRUQHFHGRU HP YH]
que eventualmente sejam retiradas de operação
GH XWLOL]DU D HQHUJLD HOpWULFD TXH p VXSULGD SHOR
terão sua receita estabelecida afetada somente
IRUQHFHGRU ORFDO DR TXDO HOH HVWi ¿VLFDPHQWH
se o tipo de saída de operação for forçada e apreconectado.
sentar duração superior a uma hora.
F  (VVH WLSR GH FRQVXPLGRU p R DJHQWH GR VHWRU
elétrico que adquire a energia elétrica excedente
49- Os direitos e deveres dos usuários dos serviços de
FRPHUFLDOL]DGDSRUDXWRSURGXWRU
energia elétrica incluem
G  7LSR GH FRQVXPLGRU FDUDFWHUL]DGR FRPR
D  OHYDU DR FRQKHFLPHQWR GR yUJmR UHVSRQViYHO
importador de energia elétrica.
o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
H  7LSRGHFRQVXPLGRUTXHWHPDRSomRGHDGTXLULU
&06(  TXDLVTXHU LUUHJXODULGDGHV REVHUYDGDV
HQHUJLDHOpWULFDMXQWRj&&&(HUHYHQGHUDVREUD
QDUHGHHOpWULFDjTXDOHOHVHVWmRFRQHFWDGRV
QmRXWLOL]DGDSRGHQGRHVVDUHYHQGDVHUUHDOL]DGD
E  VHPSUH UHJLVWUDU RFRUUrQFLD HP yUJmR GH
em sociedade com um produtor independente de
defesa do consumidor, caso tenham aparelhos
energia.
HOHWURGRPpVWLFRV GDQL¿FDGRV SRU FRQVHTrQFLD
de falhas na rede elétrica.
F  FRQVXOWDU H SURSRU DR 216 UHIRUoRV QD UHGH
básica do sistema interligado nacional.
G  REWHU H XWLOL]DU R VHUYLoR FRP OLEHUGDGH GH
escolha, caso essa opção seja acessível.
H  UHFHEHUGRSRGHUFRQFHGHQWHHGDFRQFHVVLRQiULD
LQIRUPDo}HV SHUPDQHQWHV GH DWXDOL]Do}HV
YHUL¿FDGDVQDUHGHEiVLFDGR6LVWHPD,QWHUOLJDGR
1DFLRQDO 6,1 
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52- Com relação ao livre acesso aos sistemas de
transmissão e distribuição de energia elétrica, não é
considerado acessante do sistema de transmissão e
distribuição o
D  SURGXWRULQGHSHQGHQWHGHHQHUJLD
E  LPSRUWDGRUHH[SRUWDGRUGHHQHUJLDHOpWULFD
F  FRQVXPLGRUUHVLGHQFLDOGHHQHUJLDHOpWULFD
G  FRPHUFLDOL]DGRUGHHQHUJLDHOpWULFD
H  DXWRSURGXWRUGHHQHUJLDHOpWULFD
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