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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de
marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

PROVA OBJETIVA P2 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ITENS COM PESO 2)
No que concerne aos agentes do setor mineral no Brasil, julgue os

itens a seguir.

111 É de responsabilidade do Serviço Geológico do Brasil o

Programa Geologia do Brasil, do governo federal.

112 Cabe exclusivamente à Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais a competência de gerir o patrimônio mineral

brasileiro de forma sustentável, por meio da aplicação de

instrumentos de regulação em benefício da sociedade.

113 O Departamento Nacional de Produção Mineral é uma

autarquia subordinada ao Ministério de Minas e Energia.

114 A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais é uma

empresa pública subordinada ao Ministro de Ciência,

Tecnologia e Inovação criada para atuar nas áreas de

levantamento geológico, levantamento geofísico, levantamento

hidrogeológico, gestão e divulgação de informações geológicas

e hidrológicas.

Com relação aos recursos minerais energéticos encontrados no

Brasil e à matriz energética brasileira, julgue os itens seguintes.

115 Comparativamente, a participação do carvão mineral na matriz

energética brasileira é maior que na matriz energética mundial.

116 O petróleo da camada pré-sal, que se encontra nas bacias da

margem continental brasileira, tende a ser mais leve (ou ter

API mais elevado) do que o petróleo encontrado no restante do

Brasil, como é o caso do petróleo da bacia de Campos,

geralmente considerado petróleo pesado. Em decorrência dessa

propriedade, é mais fácil refinar o óleo do pré-sal, o que

permite a produção de maior porcentagem de derivados finos.

117 A participação do gás de xisto na matriz energética brasileira

supera a participação do gás natural convencional.

118 O carvão mineral brasileiro ocorre principalmente na Bacia do

Paraná associado às camadas de idade permiana pertencentes

à formação rio Bonito do grupo Guatá (supergrupo tubarão).

Dados seu baixo poder calorífico e seu alto teor em cinzas,

esse carvão é mais bem aproveitado em usinas termoelétricas,

e não em siderurgias.

Julgue os itens subsecutivos, no que se refere à produção e ao

consumo de nutrientes empregados na formulação de fertilizantes

no Brasil.

119 O Brasil é produtor e exportador de fósforo, originado

principalmente nos depósitos de fosfato sedimentar, sendo a

contribuição dos depósitos associados a carbonatitos pouco

expressiva.

120 O maior volume da produção de nitrogênio no Brasil provém

dos espessos pacotes de sedimentos evaporíticos associados às

bacias da margem continental brasileira.

121 O enxofre produzido no Brasil provém dos depósitos de

enxofre nativo de origem vulcânica e, o complemento da

produção desse elemento tem sua origem nos depósitos de

sulfetos.

122 O Brasil é autossuficiente em potássio, elemento produzido

principalmente na mina Taquari-Vassouras, localizada no

estado de Sergipe, e cujo excedente é exportado para diversos

países, tais como Canadá, Rússia e Alemanha.

A respeito dos recursos minerais do mar, julgue os próximos itens.

123 Depósitos hidrotermais marinhos contendo sulfetos de ferro,

cobre, zinco, de óxidos e silicatos de ferro e óxidos de

manganês são encontrados, principalmente, nos centros de

expansão das cadeias mesoceânicas, nas regiões de colisão de

placas oceânicas e em centros de expansão associadas às

bacias de retroarco formadas junto aos arcos de ilhas.

124 O sal presente na água dos oceanos é fonte de Cl, Na, Mg, K,

Br, Sr e B, elementos relevantes economicamente, ainda que

o Sr e o B não sejam extraídos em grande escala, para fins

comerciais.

125 Depósitos tipo placer são desenvolvidos por concentração

mecânica de minerais detríticos de valor econômico,

incluindo-se diversos bens metálicos e pedras preciosas,

como o diamante, cuja exploração é comum no Brasil,

principalmente em praias do litoral da Bahia e do Espírito

Santo.

126 Os nódulos polimetálicos, concreções de ferro e manganês

associados a outros elementos associados, tais como níquel,

cobre e cobalto, são encontrados na superfície do piso marinho.
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Com relação à geologia geral e do Brasil, julgue os itens que se

seguem.

127 O cráton Amazonas, uma das maiores áreas cratônicas do

mundo, de idade arqueno-proterozóica, é subdividido em

escudo das Guianas, ao norte, e escudo de Guaporé, ao sul, que

são separados pela bacia do Alto Tapajós.

128 As bacias sedimentares paleozoicas do Brasil distribuem-se

apenas ao longo da costa continental. Nessas bacias, cuja

evolução geológica está associada à abertura do oceano

Atlântico, observa-se elevado potencial para exploração de

petróleo e gás.

129 Apesar de extensas, as regiões cratônicas no Brasil hospedam

pouco volume de depósitos minerais metálicos, tais como

ferro, ouro, estanho e nióbio, estando a produção desses

recursos minerais metálicos concentrada sobretudo nas faixas

móveis neoproterozoicas.

130 As rochas ígneas são produzidas pela consolidação do magma.

O magma consolidado no interior da Terra resulta nas

chamadas rochas plutônicas, ao passo que o magma

consolidado na superfície da Terra produz as chamadas rochas

vulcânicas.

131 As rochas sedimentares são formadas a partir da compactação

e(ou) cimentação de fragmentos produzidos pela ação dos

processos de intemperismo, erosão, transporte e sedimentação

sobre rochas preexistentes de natureza ígnea, metamórfica ou

sedimentar.

132 As características composicionais de uma rocha sedimentar

clástica, um arenito consolidado formado por grãos de quartzo,

feldspato e fragmentos de rochas na fração areia podem ser

modificadas pela elevação da temperatura e pressão se essa

rocha for submetida a esforços tectônicos compressivos

associados à tectônica de placas em regime de colisão,

podendo essa rocha se transformar, nesse processo, em uma

rocha metamórfica do tipo lherzolito.

Acerca da mineração industrial, julgue os itens subsecutivos.

133 Apesar de seu extenso território, o Brasil apresenta baixo

potencial para depósitos minerais industriais, estando a

extração mineral no país restrita aos minerais metálicos, como

ferro, ouro, manganês e estanho.

134 Considera-se que um país atinge a maturidade industrial

quando o valor de sua produção de minerais industriais ou não

metálicos ultrapassa o de sua produção de minerais metálicos.

135 Entre os minerais industriais mais largamente utilizados

incluem-se dolomita, argilas, grafita, caulim, amianto, fluorita,

cromita, diatomita, feldspato, magnesita, sílicas, calcita, mica,

talco, gipsita, olivina, pirofilita, sal e barita.

Julgue os itens a seguir, acerca do setor energético brasileiro.

136 A baixa correlação observada entre as evoluções da razão R/P
(razão entre reserva provada e produção) do petróleo e do gás
natural pode ser explicada pela significativa contribuição do
gás associado. 

137 O modelo net-metering adotado para a microgeração
distribuída baseia-se no princípio de que o kWh produzido e
injetado pelo microgerador possui o mesmo valor do kWh
consumido da distribuidora.

138 A destinação de, no mínimo, 60% dos recursos dos programas
de eficiência energética das distribuidoras de energia elétrica,
para unidades consumidoras enquadradas como baixa renda,
contribuiu para a redução do custo da energia economizada.

139 O Plano SALTE, idealizado no governo Eurico Gaspar Dutra,
mobilizou recursos significativos para o desenvolvimento da
economia nacional na década de 50 do século passado, mas a
falta de ação coordenada entre os diversos ministérios
interessados impediu a execução de projetos de grande
expressão no setor energético.

Em relação ao planejamento energético brasileiro, julgue os
seguintes itens.

140 Com a incorporação do mecanismo de aversão ao risco de
déficit — CVaR (conditional value at risk ) nos programas
computacionais para estudos energéticos e formação de preço,
os cenários de afluências mais críticos passaram a ter maior
relevância na estimativa do valor da água.

141 Nas projeções de consumo final de energia por fonte
apresentadas no Plano Nacional de Energia 2030, do
Ministério de Minas e Energia, adotou-se como premissa o
crescimento do uso prioritário do carvão mineral como reflexo
da expansão da geração termelétrica.

142 São iniciativas que refletem o esforço governamental para
aprimorar a gestão socioambiental no âmbito do setor
energético: a instituição do cadastro socioeconômico da
população atingida por empreendimentos de geração de
energia elétrica; a regulamentação da atuação dos órgãos e
entidades federais envolvidos no processo de licenciamento
ambiental; e o esforço para o estabelecimento dos
procedimentos de consulta nos moldes da Convenção n.º 169
da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

143 De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia 2022,
do Ministério de Minas e Energia, o Brasil se manterá como
exportador líquido dos principais derivados de petróleo até
2017, com exceção do óleo combustível.

144 De acordo com o relatório final do Balanço Energético
Nacional de 2013, do Ministério de Minas e Energia, os três
setores da economia que apresentaram o maior consumo
energético foram: o industrial, o de transportes e o residencial.

145 Os estudos do balanço energético e da matriz energética têm
como objetivos identificar os potenciais energéticos, bem como
a forma e os custos para o desenvolvimento desses potenciais.
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Acerca da estrutura institucional do setor energético brasileiro,

julgue os itens subsequentes.

146 A ELETROBRAS é responsável pela comercialização da

energia elétrica proveniente de ITAIPU Binacional, mas não se

responsabiliza pela energia secundária alocada à ITAIPU na

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

147 Compete à Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizar as

licitações para partilha de áreas próprias para exploração,

desenvolvimento e produção de óleo e gás na área do pré-sal,

contratar os concessionários e fiscalizar o cumprimento desses

contratos.

148 Compete à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

(CCEE) promover o ajuste nos volumes de energia elétrica

contratados, caso o agente vendedor aporte garantias

financeiras insuficientes para honrar suas obrigações no

mercado de curto prazo.

149 Compete ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)

acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração,

transmissão, distribuição, comercialização, importação e

exportação de energia elétrica, gás natural, petróleo e seus

derivados.

150 A PETROBRAS poderá disputar licitações para obter

participação na exploração de áreas do pré-sal além do mínimo

fixado na lei; nesse caso, a parte que ultrapassar o referido

mínimo poderá ser cedida.

A respeito do setor energético brasileiro, julgue os itens que se

seguem.

151 A energia firme de um sistema hidrotérmico corresponde à

máxima carga que pode ser suprida diante de um risco

prefixado de déficit, no caso de repetição das afluências do

registro histórico.

152 O desenvolvimento e a implementação de projetos de redes

elétricas inteligentes prescinde do estabelecimento de padrões

prévios de interoperabilidade entre os dispositivos.

153 A interligação elétrica entre subsistemas com diferentes

características sazonais e predominância de fonte hídrica

possibilita maior flexibilidade nos intercâmbios de energia,

reduzindo o custo total da operação do sistema a partir da

operação integrada.

154 A expansão da fonte hidroelétrica por meio de usinas com

baixa ou nenhuma capacidade de regularização plurianual é

compensada pela entrada crescente de fontes intermitentes,

como as usinas eólicas. 

155 A venda de energia elétrica por produtor independente poderá

ser feita para consumidores de energia elétrica integrantes de

complexo industrial ou comercial, sem observar os requisitos

de tensão e carga fixados em lei, desde que o produtor

independente também forneça a esses consumidores vapor

oriundo de processo de cogeração.

No que se refere ao regime jurídico dos recursos energéticos,

julgue os próximos itens.

156 O regime de concessões e autorizações para o aproveitamento

dos potenciais de energia hidráulica foi inicialmente instituído

pelo Código de Águas, de 1934.

157 O risco hidrológico das concessões de geração de energia

elétrica prorrogadas sob o regime de cotas deverá ser arcado

pelos consumidores finais.

158 É vedada a modificação do regime de exploração de

concessões de aproveitamentos hidrelétricos destinados à

execução de serviço público, para o regime de produção

independente de energia elétrica, exceto no caso de

privatização de empresa detentora de concessão ou autorização

de geração de energia elétrica.

Julgue os seguintes itens, com relação aos preços e às tarifas de

energéticos.

159 Integram o levantamento de preços e de margens de

comercialização dos combustíveis (LPMCC) promovido pela

ANP, entre outros, a gasolina comum, o óleo combustível e o

gás natural veicular (GNV).

160 O estabelecimento da tarifa branca para consumidores

atendidos em baixa tensão visa estimular a distribuição mais

uniforme da demanda ao longo do dia e a melhor utilização dos

investimentos realizados nas redes elétricas.

Com respeito ao petróleo e ao gás natural, julgue os itens

subsecutivos.

161 Umas das formas de geração de energia elétrica se dá por meio

da mistura de gás natural e ar comprimido que, em combustão,

resulta na emissão de gases de alta temperatura que

movimentam turbinas conectadas aos geradores, produzindo

energia elétrica.

162 No Brasil, a máxima participação do petróleo e seus derivados

na matriz energética atingiu cerca de 50%. A redução no

consumo de combustíveis fósseis entre 1973 e 2012 evidencia

que o país, seguindo a tendência mundial, desenvolveu esforço

significativo na substituição desses recursos energéticos.

163 Entre as frações obtidas no processo de fracionamento do

petróleo, tem-se: destilados leves, como gasolinas, naftas e

querosene; destilados médios, como dísel e óleos combustíveis

pesados; destilados pesados, como ceras e óleos lubrificantes;

e resíduos, como óleos lubrificantes, coque e asfalto.
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Em relação ao xisto e seus derivados, julgue os itens subsequentes.

164 O gás de xisto, por apresentar as mesmas propriedades de um

gás comum, é utilizado para gerar energia elétrica e como

combustível nas indústrias, funcionando como substituto da

gasolina e do dísel. Em muitos países, especialmente europeus,

é expressamente proibida a exploração desse gás. Nos estados

Unidos da América, a exploração do xisto é controlada, já que

a exploração do solo norte-americano depende de concessões

do Estado.

165 O xisto, rocha sedimentar composta de finas camadas, é

constituído pelo material orgânico denominado querogênio, ou

betume, que, submetido a aquecimento e consequente

decomposição, produz óleo e gás.

166 De forma geral, os principais depósitos de xisto situam-se em

profundidades inferiores a 1.000 m e estão distribuídos em

camadas de espessuras variadas, com teores de querogênio

também variados. Geralmente, o conteúdo de matéria orgânica

dos depósitos de xisto oscila entre 5% e 25%.

167 O xisto betuminoso, uma variedade carbonífera mais nova que

a hulha, possui atributos de carvão e de petróleo. Submetido a

destilação fracionada, a seco, ele produz gasolina, gás

combustível, enxofre etc. Esse processo, apesar de

economicamente vantajoso, é altamente poluente. 

168 As cinzas do xisto podem ser utilizadas como insumo

industrial para a produção de cimento; e os finos provenientes

do tratamento desse minério servem como insumo energético

aproveitável por combustão direta.

Com relação à energia nuclear produzida a partir do átomo de

urânio como opção para a produção de energia elétrica, julgue os

itens que se seguem.

169 Os processos de produção normalmente desenvolvidos nas

usinas nucleares podem gerar grandes quantidades de

eletricidade sem que se emitam elementos poluidores da

atmosfera ou gases do efeito estufa.

170 Embora a obtenção de energia nuclear não seja onerosa, as

usinas nucleares são uma ameaça à segurança.

171 A energia nuclear, considerada uma forma de energia

ambientalmente limpa, é uma boa escolha para as necessidades

energéticas em um futuro próximo, uma vez que tornará o país

que a utilize muito menos dependente do petróleo.

A respeito do carvão mineral e de suas aplicações no mundo, julgue

os itens subsecutivos.

172 Em um experimento de carbonização do carvão mineral, à

medida que a temperatura aumenta, a massa molecular média

dos produtos voláteis intermediários diminui e essa diminuição

é marcada pela produção de água, de monóxido de carbono, de

hidrogênio, de metano e outros hidrocarbonetos.

173 O carvão fóssil é uma mistura heterogênea e complexa de

constituintes orgânicos e inorgânicos, com fases sólida, líquida

e gasosa intimamente misturadas. Os carvões existentes no

Brasil, que, em sua maior parte, são de baixa qualidade,

correspondem a uma baixa porcentagem da matriz energética

nacional. 

174 Por meio da destilação destrutiva do carvão mineral é possível

obterem-se compostos aromáticos do alcatrão da hulha.

175 Quando o carvão mineral sofre pirólise térmica, ou é destilado

por aquecimento, converte-se em diversos produtos sólidos,

líquidos ou gasosos. A natureza e a quantidade de cada produto

dependerão da temperatura utilizada no processo e da espécie

e da qualidade do carvão processado.

Julgue os itens seguintes, relativos a biocombustíveis. 

176 O biodísel é virtualmente livre de enxofre e compostos

aromáticos e possui alto teor de cetanos e de oxigênio, baixa

viscosidade e baixo ponto de fulgor, quando comparado ao

dísel convencional.

177 Os biocombustíveis são tidos como ecologicamente favoráveis,

liberando frações baixas de material particulado e de enxofre.

Além de serem biodegradáveis e atóxicos, eles não causam

impactos ambientais graves durante sua produção nem na sua

utilização final.

178 Embora, atualmente, a soja seja a principal matéria-prima na

produção de bidísel, ela é uma opção ruim do ponto de vista

energético.

179 As biocélulas utilizam biomoléculas como catalisadores e são

consideradas um dos mais eficazes elementos utilizados nos

processos de conversão de energia, uma vez que possuem

grande potencial para aplicação em dispositivos de baixa

potência, geralmente da ordem de micro a miliwatts.
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Tendo em vista que a busca contínua por fontes alternativas de

energia, imposta por interesses econômicos e ambientais, tem

motivado inúmeras pesquisas sobre opções ambientalmente limpas

e eficientes para a produção de energia, julgue os itens a seguir.

180 As células a combustível (CaC) são vistas como aliadas na

diminuição do consumo de combustíveis fósseis, uma vez que

utilizam o hidrogênio. A CaC é um dispositivo eletroquímico

que converte a energia química, fornecida por um combustível

e por um oxidante, em energia elétrica e vapor de água.

181 A biomassa tem se destacado como fonte alternativa de

energia, pois contribui para a redução das emissões de dióxido

de carbono na atmosfera. Uma das formas de transformação da

biomassa em energia se dá por meio da gaseificação, que

converte a biomassa em combustível gasoso.

182 Embora a energia solar que chega à Terra seja potencialmente

suficiente para se produzir milhares de vezes a quantidade de

energia elétrica anualmente consumida por todo o mundo, a

atual capacidade mundial instalada de produção de energia

elétrica a partir da energia solar corresponde a pouco mais de

50% da capacidade instalada da usina hidrelétrica de Itaipu.

183 A história da produção de energia elétrica a partir do

movimento dos ventos teve início no final do século XIX. No

Brasil, entre os argumentos favoráveis à fonte eólica, tem-se a

renovabilidade e a grande disponibilidade de ventos.

184 A expressiva participação da energia hidráulica e o uso

representativo de biomassa na matriz energética brasileira

proporcionam indicadores nacionais de emissões de CO
2

menores que os indicadores médios mundiais.

185 O aproveitamento do comprovado potencial energético dos

oceanos configura, atualmente, uma possibilidade promissora

para se produzir energia limpa.

O conhecimento acerca das águas superficiais e subterrâneas é de

fundamental importância na integração das ações gerenciais

relativas aos recursos hídricos, o que reflete positivamente no

aproveitamento múltiplo desses recursos e minimiza os efeitos

negativos ao ambiente decorrentes de atividades antrópicas. Em

relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

186 As águas subterrâneas de origem juvenil originam-se da

infiltração de uma fração das chuvas, neves e neblinas, ao

passo que as águas de origem meteórica integram-se ao

gigantesco mecanismo de circulação das águas da Terra.

187 Aproximadamente 90% da área do aquífero Guarani, cuja

espessura é superior a 1.800 metros, estão confinados. As

principais zonas de recarga direta desse aquífero estão

localizadas em território brasileiro, nos estados de São Paulo,

Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

188 Para a definição das condições hidrogeológicas de uma região,

é indispensável integrar dados como a distribuição das

precipitações e considerar a história paleogeográfica do seu

quadro geológico, tratando-se as bacias hidrográficas como

unidades básicas de planejamento e gerenciamento dos

recursos hídricos.

189 As maiores retiradas totais de água ocorrem nas regiões

hidrográficas do Paraná e do Atlântico Sul, ao passo que as

menores retiradas ocorrem nas regiões do Paraguai e do

Atlântico Nordeste Ocidental, estando a região do Atlântico

Nordeste Oriental em situação crítica, com a vazão com

permanência 95% próxima de zero.

190 Na zona vadosa, a água subterrânea é dividida em zona capilar

— nessa zona, parte mais superior, somente os poros menores

então preenchidos com água e o limite superior tem forma

irregular —, zona intermediária — nessa zona, a umidade

existente origina-se de água capilar isolada, fora do alcance das

raízes das plantas, e de água de retenção por forças não

capilares – e zona de água do solo — situada entre os extremos

radiculares da vegetação e cuja espessura pode variar de

poucos centímetros a vários metros.

191 No aquífero do tipo sedimentar, aquele que armazena o maior

volume de água, a porosidade distribui-se homogeneamente, o

que permite que a água flua em qualquer direção; no aquífero

cárstico, a circulação da água ocorre nas fraturas e outras

diáclases, o que pode resultar em verdadeiros rios

subterrâneos.
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No que se refere ao ciclo hidrológico, julgue os seguintes itens.

192 O ciclo hidrológico é influenciado, entre outros fatores, pela

diferença de comportamento térmico dos oceanos, pela

variabilidade dos solos, pela rotação do globo terrestre, pela

inclinação de seu eixo e pela quantidade de vapor de água, de

CO
2
 e de ozônio presente na atmosfera.

193 Parte do ciclo hidrológico ocorre na superfície terrestre,

incluídos o interior dos solos e das rochas e os oceanos, e parte

na atmosfera, composta, entre outras camadas, pela troposfera,

região onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos e

onde se localiza a camada de ozônio. 

194 O efeito estufa natural, provocado pelo vapor de água e de CO
2

natural absorvido no processo de fotossíntese das algas nos

oceanos e pela radiação solar responsável por manter a

atmosfera aquecida, não interfere no clima, mas é relevante

para a estabilidade do ciclo hidrológico.

No que concerne às bacias hidrográficas brasileiras, julgue os itens

subsequentes.

195 No que se refere ao volume armazenado de água per capita, a

região hidrográfica do Tocantins-Araguaia é maior do Brasil,

seguida das regiões hidrográficas do Atlântico Sul e

Amazônica.

196 A região hidrográfica Tocantins-Araguaia, maior bacia

hidrográfica totalmente localizada em território brasileiro, se

estende pelos estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará,

Maranhão e pelo Distrito Federal.

197 As três menores regiões hidrográficas brasileiras são a do

Atlântico Sul, a do Uruguai e a do Atlântico Sudeste.

198 Em seus altos e médios cursos, o rio São Francisco, principal

rio da bacia do São Francisco, que se situa totalmente em áreas

de planalto, corre no sentido geral sul-norte e, em seu baixo

curso, no sentido leste-oeste.

199 A região hidrográfica do Paraná, situada na parte central do

planalto meridiano brasileiro, é a região com maior população

e maior produção econômica do Brasil.

A respeito do planejamento, da fiscalização e da gestão de recursos

hídricos, julgue os itens subsecutivos.

200 Nos planos de recursos hídricos, devem-se considerar as ações

conjugadas de estados e municípios relativas a aproveitamento

múltiplo, a controle, conservação, proteção e recuperação dos

recursos hídricos, e ao zoneamento das disponibilidades

hídricas efetivas e usos prioritários, sendo desnecessário o

monitoramento climático.

201 Na delegação de outorgas em rios de domínio da União para os

estados ou o Distrito Federal, a fiscalização pelo cumprimento

das mesmas passa a ser atribuição destes entes federados,

permanecendo à Agência Nacional de Águas a competência

para a implantação dos instrumentos de gestão dos recursos

hídricos.

202 No processo de discussão e aprovação da proposta de

enquadramento dos corpos d’água, de competência dos

conselhos de recursos hídricos, é dispensável o levantamento

dos custos relativos ao alcance dos padrões de qualidade

estabelecidos.

203 Dado o princípio poluidor-pagador, os agentes econômicos das

deseconomias externas são obrigados a incorporar aos seus

custos de produção os custos de controle das externalidades

geradas para corrigir ou adequar suas atividades. Adotado o

princípio beneficiário-pagador, a tributação ocorre em função

dos benefícios sociais gerados, de modo que os subsídios

oneram as comunidades beneficiadas.

204 Conforme o princípio conhecido como usos múltiplos da água,

a avaliação das demandas dos distintos usuários deve ser feita

em um plano de igualdade de observação, para, somente então,

definir-se a vocação socioeconômica da bacia, o que pode ser

feito utilizando-se técnicas como a análise de custos e

benefícios sociais e privados ou a teoria dos jogos.

205 Adotando-se o modelo sistêmico de integração participativa

para o gerenciamento de bacias hidrográficas, utilizam-se os

seguintes instrumentos de trabalho: planejamento estratégico

por bacia hidrográfica, tomada de decisão por deliberações

multilaterais e descentralizadas e estabelecimento de

instrumentos legais e financeiros.
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Com relação ao regime jurídico das águas, julgue os próximos itens.

206 O usuário não poderá solicitar, diretamente, revisão do valor

final pago pelo uso dos recursos hídricos definido pelo comitê

de bacia hidrográfica, devendo a solicitação ser encaminhada

por meio de seu representante legal.

207 O relatório denominado Conjuntura dos Recursos Hídricos no

Brasil, cujo conteúdo mínimo deve ser definido em resolução

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, deverá ser

elaborado anualmente pela Agência Nacional de Águas.

208 No cálculo da vazão de diluição de efluentes em água

superficial, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos,

determina que deve-se utilizar uma equação derivada da

equação de balanço de massa.

209 Das vagas com direito a voto nos comitês de bacias

hidrográficas de domínio da União, no mínimo quarenta por

cento devem ser ocupados por representantes de entidades

civis e vinte por cento por representantes dos usuários dos

recursos hídricos.

210 A transferência total ou parcial da outorga a terceiros depende

de edição de novo ato administrativo, no qual deverá ser

indicado o(s) titular(es), sendo, ainda, necessário que se

mantenham as características e condições da outorga original.

Acerca do processo legislativo e do Poder Legislativo, julgue os

itens a seguir.

211 Considere que, após iniciativa parlamentar, tenha tramitado e

tenha sido aprovado, no Congresso Nacional, projeto de lei que

trate de matéria de iniciativa privativa do presidente da

República. Nessa situação hipotética, segundo o STF, a ulterior

sanção do projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo não

sanará vício de inconstitucionalidade formal.

212 A CF estabelece hipóteses nas quais compete ao Senado

Federal aprovar, em votação aberta e após arguição pública, a

escolha de magistrados.

213 Proposta de emenda constitucional a respeito da extinção

do voto obrigatório pode ser objeto de deliberação do

Congresso Nacional.

214 Cabe ao Ministério Público deflagrar o processo legislativo de

lei referente à criação e extinção de cargos de seus membros e

de seus servidores auxiliares.

Otto, cidadão alemão, adquiriu a nacionalidade brasileira

após ingressar com pedido no Ministério da Justiça. Posteriormente,

por considerar que Otto não reunia os requisitos constitucionais que

lhe dariam direito à nacionalidade derivada, o Ministro da Justiça

cancelou o ato de naturalização.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

215 Segundo entendimento do STF, o referido ato do ministro da

Justiça viole a CF porque, uma vez deferida a naturalização,

seu cancelamento somente poderia ter ocorrido pela via

judicial.

No que se refere aos poderes da República e à organização do

Estado, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere

que a sigla TCU, sempre que utilizada, se refere ao Tribunal de

Contas da União.

216 Lei complementar estadual que conceda, independentemente

de qualquer ato formal de licença ou autorização, porte de

arma aos procuradores do Estado usurpará competência

legislativa privativa da União.

217 A titularidade da função de controle externo da União pertence

ao TCU, ao qual compete realizar a fiscalização contábil,

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das

entidades da administração direta e indireta.

Considerando o regime constitucional dos direitos e garantias

fundamentais, julgue os itens a seguir.

218 A CF determina que os crimes de racismo, a prática da tortura

e o terrorismo são imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis

de graça ou anistia.

219 Em uma execução fiscal, se o juiz da causa, ao constatar o

desaparecimento de certo bem objeto de penhora, determinar

a prisão do correspondente depositário judicial, essa ordem de

prisão, segundo o STF, será válida, uma vez que somente se

proíbe a prisão do depositário infiel contratual.

220 Caso, em audiência de instrução e julgamento de processo

criminal, o magistrado determine, de forma fundamentada e

para garantir a segurança das pessoas presentes ao ato, que o

réu utilize algemas, este poderá se valer de reclamação

constitucional para o STF, com a finalidade de demonstrar que

a situação fática apontada pelo juiz para justificar a

necessidade do uso de algemas é inverídica.
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