De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 100 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 das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação à Política Nacional de Telecomunicações e serviços
relacionados, à luz da Lei n.º 9.472/1997 e suas alterações, que
dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, julgue os itens a seguir.
51

52
53

54
55
56

57

58

59

60
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63

64

65
66

É dever do poder público garantir, a toda população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições
adequadas.
O órgão máximo da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) é o seu Conselho Consultivo.
Qualquer pessoa tem direito de peticionar ou de recorrer contra
ato da ANATEL no prazo máximo de trinta dias, devendo a
decisão da agência ser conhecida em até noventa dias.
A emissão de símbolo por meio ótico pode ser considerado
telecomunicação.
Não comportam prestação no regime público os serviços de
telecomunicações de interesse coletivo.
Depende de outorga o uso, pelas Forças Armadas, de
radiofrequências nas faixas destinadas a fins exclusivamente
militares.
Pode ser declarada a utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis ou
móveis, necessários à execução do serviço de telecomunicações,
cabendo à concessionária a implementação da medida e apenas
ao poder público o pagamento da indenização e das demais
despesas envolvidas.
Autorização de serviço de telecomunicações é o ato
administrativo vinculado que faculta a exploração, no regime
público, de modalidade de serviço de telecomunicações, quando
preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias.
O usuário do serviço de telecomunicações tem direito ao prévio
conhecimento das condições de suspensão do serviço que lhe é
prestado.
A ANATEL tem natureza de autarquia especial e é caracterizada
pela autonomia administrativa e pela ausência de autonomia
financeira.
Compete ao Conselho Consultivo da ANATEL aprovar normas
próprias de licitação e contratação a serem realizadas pela
agência.
Serviço de valor adicionado constitui serviço de
telecomunicações, pois acrescenta novas utilidades relacionadas
ao acesso, movimentação ou recuperação de informações.
Concessão de serviço de telecomunicações é a delegação da
prestação de tal serviço, mediante contrato, por prazo
determinado, no regime público, não se sujeitando a
concessionária aos riscos empresariais.
A concessão de serviço de telecomunicações somente pode ser
outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no país, criada para explorar
exclusivamente os serviços de telecomunicações que são objeto
da concessão.
As concessões de serviço de telecomunicações são outorgadas
mediante licitação.
A concessão de serviço de telecomunicações pode extinguir-se
por encampação.
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Acerca da regulação e das agências reguladoras, julgue os
itens que se seguem.
67

Os conselheiros e os diretores das agências reguladoras
somente perdem o mandato em caso de renúncia, de
condenação judicial transitada em julgado ou de
processo administrativo disciplinar, não podendo a lei de
criação da agência prever outras condições para a perda
do mandato.

68

Durante o período de impedimento para o exercício de
atividades no setor regulado, o ex-dirigente de agência
reguladora ficará vinculado à agência, fazendo jus a
remuneração compensatória equivalente à do cargo de
direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

69

O ex-dirigente de agência reguladora fica impedido para
o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço
no setor regulado pela respectiva agência, por um
período de quatro meses, contados da exoneração ou do
término do seu mandato.

70

O presidente, o diretor-geral ou o diretor-presidente das
agências reguladoras devem ser escolhidos pelo
presidente da República e por ele nomeados, após
aprovação pelo Senado Federal.

As fundações são os elementos estruturais que têm por função
transmitir as cargas da estrutura ao terreno sobre o qual ela se
apoia, sendo que, para se escolher o tipo de fundação mais
adequada, devem-se conhecer os esforços atuantes sobre a
edificação e as características do solo e dos elementos
estruturais que formam as fundações. A respeito desse
assunto, julgue os seguintes itens.
71

Nas sapatas associadas, a viga de rigidez tem a função de
permitir que a sapata trabalhe com tensão constante.

72

Os radiers são executados em concreto e dispensam
armadura, já que devem resistir unicamente aos esforços
de compressão.

73

Os tubulões executados com ar comprimido são
recomendados quando há água no terreno, são
necessárias grandes profundidades para as fundações e
há o perigo de desmoronamento das paredes.
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As estruturas metálicas em aço apresentam vantagens e desvantagens
se comparadas às estruturas tradicionais de concreto armado.
Especificamente em relação às vantagens das estruturas metálicas,
julgue os itens subsequentes.
74

São menos agressivas ao meio ambiente.

75

Apresentam maior precisão construtiva.

76

Dispensam o uso de fundações de concreto.

A fiscalização de serviços e obras de construção,
complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou
conjunto de edificações, executados para a administração
pública, por uma contratada, deve atender a determinadas
diretrizes gerais. Em relação a essas diretrizes e às atividades
de fiscalização que a contratante e seus prepostos devem
realizar, inclui-se
83

analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias
e do canteiro de serviço apresentados pela contratada no
início dos trabalhos.

84

promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para
análise e discussão sobre o andamento dos serviços e
obras, esclarecimentos e providências necessárias ao
cumprimento do contrato.

85

solicitar a substituição de qualquer empregado da
contratada cuja presença no local dos serviços e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

Acompanhando a evolução dos controladores lógicos programáveis
(CLP) surgiram, ao longo dos anos, diversas linguagens de
programação, proporcionando recursos para a elaboração de
programas cada vez mais sofisticados, dentre os quais, se destaca a
Linguagem de Diagramas de Contados (ou Diagramas ladder). Em
relação a esta linguagem de programação, julgue os seguintes itens.
77

Na representação ladder, existe uma linha vertical de
energização à esquerda e outra linha à direita. Entre essas duas
linhas existe a matriz de programação formada por xy células,
dispostas em x linhas e y colunas.

78

A lógica deve ser programada de forma que as instruções sejam
energizadas a partir de um caminho de corrente entre as barras
energizadas, e o fluxo de corrente elétrica simulado em uma
lógica flua em ambos os sentidos entre essas barras.

79

Os comandos básicos dessa linguagem incluem: o BBD (bobina
desliga), o TEE (temporizador de energização), o BOB (bobina
simples), o TER (temporizador resistivo) e o NA (contato
normalmente aberto).

Dois instrumentos indispensáveis na execução de uma obra de
engenharia são o projeto básico e o projeto executivo da mesma. A
respeito do conteúdo e da utilização desses projetos, julgue os
próximos itens.
80

A montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalização e outros dados necessários, deve ser
feita exclusivamente com base no projeto executivo.

81

No software AutoCAD 2007, para se definir os ângulos
polares e outras variáveis, deve-se usar a ficha Polar Tracking
(rastreamento polar) da caixa de diálogos Drafting Settings
(regulagens de desenho) apresentada na figura acima. Com
base nas opções apresentadas nessa caixa de diálogo, julgue
os seguintes itens.
86

Ao se selecionar a opção Additional angles (ângulos
adicionais), é possível adicionar ângulos diferentes a
uma lista predefinida pelo AutoCAD.

87

Ao se selecionar a opção Track orthogonally only (rastrear

O projeto básico deve conter, necessariamente, a identificação
dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos
a incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os

só ortogonalmente), o AutoCAD só realiza atração

melhores resultados para o empreendimento.
(snap) e apresenta ângulos ortogonais no rastreamento.
82

O orçamento detalhado do custo global da obra é um item
facultativo do projeto básico, mas obrigatório para o projeto
executivo.
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88

Ao se selecionar a opção Absolute (absoluto), o ângulo
polar será medido em relação ao eixo X.
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O país dispõe de legislação específica que estabelece normas gerais
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas.
Com relação a essa legislação, julgue os itens a seguir.
89

As concessionárias do serviço telefônico fixo comutado, na
modalidade local, deverão assegurar que, no mínimo, metade do
total dos telefones de uso público, sem cabine, com capacidade
Nas instalações elétricas prediais de baixa tensão, os
para originar e receber chamadas locais e de longa distância
nacional, estejam adaptados para usuários de cadeiras de rodas.

90

Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão

disjuntores, no exercício da função principal de proteção
contra sobrecorrentes, operam por meio de disparadores que
podem ser térmicos, magnéticos ou eletrônicos. A figura
acima mostra a curva característica corrente versus tempo dos

estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação
para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com

disparadores eletrônicos, que apresenta três zonas (A, B, e C)
de atuação. Nessa figura,

mobilidade reduzida em todos os locais onde o fluxo de veículos
e de pessoas ou a periculosidade da via assim determinarem.
91

95

A identifica a zona de atuação instantânea, que é a zona
de proteção contra curtos-circuitos elevados e se

A construção ou reforma de edificações de uso público devem

encontra imediatamente a jusante do disjuntor.
garantir pelo menos um dos acessos ao seu interior, com
96

comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de
barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua

proteção contra correntes de falta distantes.
97

acessibilidade.

à exceção dos casos especiais previstos na lei. Em relação às diversas

C identifica a zona de atuação residual, que representa a
proteção contra descargas atmosféricas (raios) leves a
moderadas.

As obras e serviços da administração pública, quando contratados
com terceiros, têm, necessariamente, de ser precedidas de licitação,

B corresponde à zona de curto retardo, que assegura a

Com referência ao projeto e ao dimensionamento de
instalações hidrossanitárias e de combate a incêndio, julgue
os próximos itens.

modalidades de licitação previstas na lei, julgue os itens
subsequentes.

98

Todas as tubulações, equipamentos e acessórios
metálicos de um sistema hidrossanitário devem ser direta

92

ou indiretamente aterrados, para evitar riscos de choque

Convite é a modalidade de licitação limitada a um máximo de

elétricos ou queimaduras.

cinco interessados do ramo pertinente ao seu objeto, escolhidos
e convidados pela unidade administrativa.

99

Nos casos em que a edificação necessitar de sistema de
hidrante, o volume necessário de água armazenado para

93

94

Tomada de preços é a modalidade de licitação para interessados

o consumo dos usuários no reservatório domiciliar de

devidamente cadastrados, restrita ao caso de licitações nacionais.

água fria também será usado para o combate a incêndios.

Leilão é a modalidade de licitação para quaisquer interessados
destinada à venda de bens móveis e imóveis inservíveis para a

100 Nas regiões onde a temperatura da água possa atingir

valores muito baixos, considerados desconfortáveis para
o consumo humano, deve ser previsto o emprego de água

administração ou de produtos legalmente apreendidos.
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quente em todos os pontos de utilização.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova — que vale vinte pontos, sendo cinco pontos para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços para
rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS
DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais
indevidos.
Em cada questão, respeite o limite máximo de vinte linhas, pois qualquer fragmento de texto além desse limite será
desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

•
•

QUESTÃO 1

TELECOMUNICAÇÕES
A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi a segunda agência reguladora a ser criada no país e a
primeira a ser instalada. Ela foi concebida para viabilizar o atual modelo das telecomunicações brasileiras, sendo dotada de
inovadora personalidade institucional.
A composição de sua direção favorece a transparência, a tomada de decisões de seus membros e evita
personalismos. Já as suas características permitem dar respostas rápidas a questões operacionais, estruturais e
administrativas, sendo as suas atividades apoiadas nos princípios da universalização e da competição.
Internet: <www.anatel.gov.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
O PAPEL DA ANATEL NA SOCIEDADE BRASILEIRA
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< natureza jurídica da ANATEL;
< características da natureza jurídica da ANATEL;
< pelo menos três atribuições da ANATEL.

RASCUNHO – QUESTÃO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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QUESTÃO 2

O agravamento da crise global no fim de 2008 aprofundou ainda mais a recessão na economia da zona do euro,
arrastando todos os grandes países do bloco para a retração e encolhendo mais até que os Estados Unidos da América, o
epicentro dos problemas. Com a Alemanha, a sua principal economia, registrando a maior retração desde a reunificação,
em 1990, o PIB dos 15 países da zona do euro (neste ano, a entrada da Eslováquia levou o número de integrantes do bloco
a 16) encolheu 1,5% no quarto trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores. A região já vinha de dois
trimestres seguidos de contração (que é a definição técnica de recessão), mas, em compensação, ela era muito mais amena:
de 0,2%.
Folha de S.Paulo, 14/2/2009, p. B1 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.
CRISE ECONÔMICA MUNDIAL, A OUTRA FACE DA GLOBALIZAÇÃO
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente os seguintes aspectos:

< globalização: tecnologia, aumento da produção e ampliação dos mercados mundiais;
< mundialização da atual crise econômica;
< efeitos da crise econômica.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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QUESTÃO 3

O levantamento Mapa da Violência: os Jovens da América Latina indicou que o Brasil ocupa o quinto lugar entre
os países do continente com maior número de homicídios de jovens. A pesquisa indicou ainda que o Brasil também ostenta
um dos mais altos índices de vitimização juvenil do mundo, o que significa que a taxa de homicídios entre os jovens é bem
maior do que entre os não-jovens. Nesse quesito, o país aparece em terceiro lugar no ranque, atrás apenas de Porto Rico
e Venezuela. Traduzindo em números: entre 1994 e 2005, a taxa de homicídio total no Brasil passou de 20,2 para 25,2
mortes para cada 100 mil habitantes. No mesmo período, esse índice, apenas entre os jovens, subiu de 34,9 para 51,6
homicídios.
Família Cristã, fev./2009, p. 19 (com adaptações).
.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
A TRAGÉDIA DA VIOLÊNCIA E OS JOVENS
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< violência como característica do mundo contemporâneo;
< drogas ilícitas, álcool, trânsito e violência;
< oportunidades educacionais, culturais e profissionais: caminho para reduzir a violência juvenil.

RASCUNHO – QUESTÃO 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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QUESTÃO 4

Os presídios brasileiros, habitados por 450.000 sentenciados, têm cheiro de creolina. O produto químico é usado
para disfarçar outro odor, o de esgoto, que sai das celas imundas e impregna corredores e pátios. O exemplo mais
repugnante é o Presídio Central de Porto Alegre, considerado o pior do país — o que, convenhamos, é um feito e tanto.
Em um de seus pavilhões, as celas não têm sequer portas: elas caíram de podres. No extremo oposto, figura a Penitenciária
Industrial de Joinville, em Santa Catarina. Ela não cheira a prisão brasileira. Os pavilhões são limpos, não há superlotação
e o ar é salubre, pois os presos são proibidos até de fumar. Muitos deles trabalham, e um quarto de seu salário é usado para
melhorar as instalações do estabelecimento. Nada que lembre o espetáculo de horrores que se vê nas outras carceragens,
onde a maioria dos presos vive espremida em condições sub-humanas, boa parte faz o que quer e os chefões continuam
a comandar o crime nas ruas a partir de seus celulares. A penitenciária catarinense é uma das onze unidades terceirizadas
existentes no Brasil.
Veja, 25/2/2009, p. 85 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO EM QUESTÃO
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< penitenciárias: fábrica de crime ou caminho para a recuperação;
< crime: a decisão de punir ou vingar;
< reinserção social do presidiário: o grande desafio.

RASCUNHO – QUESTÃO 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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