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
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
julgue os itens a seguir, acerca do direito constitucional.
51

Acerca do direito administrativo, julgue os itens subsequentes.
60

Segundo o entendimento do STF, as antigas empresas
estatais de telecomunicações, que foram privatizadas por
meio da alienação do controle acionário, não seriam
concessionárias do serviço público, mas sim delegadas.

61

Caso um grupo de grandes empresas realize uma conjugação
de interesses com o objetivo de eliminar a concorrência e
aumentar arbitrariamente seus lucros e, diante do poder
econômico desse grupo, o pequeno empresariado acabe por
sucumbir, essa situação caracterizará o domínio abusivo do
mercado no setor econômico sob a espécie de truste.

62

A natureza econômica da atividade e o lucro são essenciais
para caracterizar a parceria entre o Estado e a iniciativa
privada. Assim, não se pode falar em parceria com entidades
privadas sem fins lucrativos.

63

No regime privado, a exploração de serviço de
telecomunicações deverá basear-se nos princípios
constitucionais da atividade econômica.

64

Os serviços de telecomunicações de interesse restrito
comportarão prestação no regime público.

A interpretação judicial desempenha um papel de
fundamental importância, não só na revelação do sentido das
regras normativas que compõem o ordenamento positivo,
mas, sobretudo, na adequação da própria Constituição
Federal às novas exigências, necessidades e transformações
resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que
caracterizam a sociedade contemporânea.

52

A afirmação, pelo STF, de uma mutação constitucional
implica o reconhecimento, por parte da Corte, de erro ou
equívoco interpretativo do texto constitucional em julgados
pretéritos.

53

O princípio da proporcionalidade acha-se vocacionado a
inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício
de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição
da própria constitucionalidade material dos atos estatais.

54

É tradicional a jurisprudência do STF na proclamação da
inexistência

de

hierarquia

constitucional

entre

lei

complementar e lei ordinária, espécies normativas
formalmente distintas, tendo em vista a matéria reservada
àquela.
55

Julgue os próximos itens segundo a Lei n.o 8.884/1994.
65

Compete ao Plenário do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) acompanhar, permanentemente, as
atividades e as práticas comerciais de pessoas físicas ou
jurídicas que detiverem posição dominante em mercado
relevante de bens ou serviços, para prevenir infrações da
ordem econômica, podendo, para tanto, requisitar as
informações e documentos necessários, mantendo o sigilo
legal, quando for o caso.

66

A Lei n.º 8.884/1994 não se aplica às pessoas jurídicas de
direito público que exercem atividade sob regime de
monopólio legal.

67

Caso uma empresa conquiste um mercado, em razão de
processo natural fundado na sua maior eficiência em relação
a seus competidores, restará caracterizado o ilícito chamado
de dominação de mercado relevante de bens ou serviços.

68

Quando uma empresa controla parcela substancial de
mercado relevante, como fornecedora de determinado
serviço, ocorre a chamada posição dominante. Esta será
presumida quando a empresa controlar 15% de mercado
relevante, podendo esse percentual ser alterado pelo CADE
para setores específicos da economia.

A livre iniciativa é sinônimo de liberdade econômica
absoluta.

Julgue os itens que se seguem, relativos à Lei n.o 9.472/1997.
56

Os agentes da ANATEL podem, sem mandado judicial,
reprimir infrações dos direitos dos usuários.

57

Os

atos

envolvendo

prestadora

de

serviço

de

telecomunicações, no regime público, que visem a qualquer
forma de concentração econômica, exceto mediante fusão,
ficarão submetidos aos controles, procedimentos e
condicionamentos previstos nas normas gerais de proteção
à ordem econômica.
58

A representação judicial da ANATEL, sem prerrogativas
processuais de fazenda pública, será exercida pela
procuradoria dessa agência.

59

Caso a ANATEL necessite contratar obras e serviços de
engenharia civil, poderá utilizar procedimentos próprios de
contratação, nas modalidades de consulta e pregão.
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69

70

71

Considere a seguinte situação hipotética.
Uma pessoa jurídica, autora de infração à ordem econômica,
por não ter estado à frente da conduta tida como infracional,
colaborou efetivamente com as investigações e o processo
administrativo e dessa colaboração resultou a identificação
dos demais coautores da infração e a obtenção de
informações e documentos que comprovaram a infração sob
investigação.
Nessa situação, desde que presentes, cumulativamente, os
demais requisitos legais, a União, por intermédio da
Secretaria de Direito Econômico (SDE), poderá celebrar
acordo de leniência com referida pessoa jurídica, com a
extinção da ação punitiva da administração pública ou a
redução de um a dois terços da penalidade aplicável.
Caso seja instaurado processo administrativo contra
determinada empresa, o CADE poderá tomar dessa empresa
o compromisso de cessação da prática sob investigação ou
dos seus efeitos lesivos, sempre que, em juízo de
conveniência e oportunidade, entender que isso atende aos
interesses protegidos por lei.
Se, em qualquer fase do processo administrativo, houver
indício ou fundado receio de que o representado, direta ou
indiretamente, cause ou possa causar ao mercado lesão
irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o
resultado final do processo, o secretário da SDE poderá, por
iniciativa própria, adotar medida preventiva, determinando
a imediata cessação da prática e ordenando, quando
materialmente possível, a reversão à situação anterior, com
fixação de multa diária.

Considerando que uma empresa, com o objetivo de aumentar a
produtividade e melhorar a qualidade de seus serviços, adote
conduta que possa prejudicar a livre concorrência, julgue os itens
de 72 a 74 à luz da Lei n.o 8.884/1994.
72

73

Referida conduta poderá ser considerada legítima se os
benefícios decorrentes forem distribuídos equitativamente
entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores
ou usuários finais, de outro, e se não implicar eliminação da
concorrência de parte substancial de mercado relevante de
bens e serviços, quando necessária por motivo preponderante
da economia nacional e do bem comum, e desde que não
implique prejuízo ao consumidor ou usuário final.
Referida conduta deverá ser submetida à apreciação do
CADE, que poderá autorizá-la, desde que os benefícios dela
decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre seus
participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários
finais, de outro; não implique eliminação da concorrência de
parte substancial de mercado relevante de bens e serviços, e,
por fim, sejam observados os limites estritamente
necessários para atingir os objetivos visados.

74

O legislador brasileiro não adotou a regra da razão ao
permitir a autorização excepcional de prática, pelo CADE,
dos atos sob qualquer forma manifestados, que possam
limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência,
ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou
serviços.

Julgue os itens a seguir, relativamente à ANATEL, aos
dispositivos

constitucionais

relacionados

ao

setor

de

telecomunicações e à concessão de serviço público.
75

Os dirigentes da ANATEL possuem estabilidade, garantida
pelo exercício de mandato fixo, que eles somente podem
perder nas hipóteses expressamente previstas, afastada a
possibilidade de exoneração ad nutum.

76

Por ser a ANATEL uma autarquia de regime especial, seus
atos estão sujeitos à revisão pelo ministério a que se acha
vinculada.

77

É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e
os serviços vinculados às finalidades essenciais da ANATEL
ou delas decorrentes.

78

Segundo a jurisprudência do STF, a proibição contida na
norma constitucional que estabelece ser inviolável o sigilo
das comunicações telefônicas refere-se à interceptação e à
consequente captação de conversa, por terceira pessoa, sem
a autorização e(ou) o conhecimento dos interlocutores e
interessados na conversa telefônica.

79

Caso seja extinta a concessão, haverá a imediata assunção do
serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos
levantamentos, avaliações e liquidações necessários, não
sendo permitido, porém, ao poder concedente a ocupação
das instalações nem a utilização dos bens reversíveis.

80

A doutrina majoritária reconhece nos contratos de concessão
a existência de cláusulas regulamentares e de cláusulas
financeiras. Estas, como traduzem o preço do serviço, não
podem ser alteradas ao exclusivo arbítrio da administração.

Julgue os itens a seguir, relativos ao regulamento dos serviços de
telecomunicações.
81

É considerado serviço de telecomunicação o provimento de
capacidade de satélite.

82

A prestação de serviço de telecomunicações no interesse
restrito dar-se-á somente em regime privado.
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Acerca do Plano Geral de Outorgas, julgue os itens a seguir à luz

Julgue os seguintes itens, acerca da utilização do espectro

do Decreto n.º 6.654/2008.

eletromagnético no Brasil.

83

91

Serviço telefônico fixo comutado é o serviço de

reservada para uso militar.

telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e de
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos

92

A primeira geração de satélites brasileiros, denominada
geração C, empregava transponders que operavam na faixa

determinados, utilizando processos de telefonia.
84

A faixa de frequência denominada banda X é normalmente

de frequência denominada banda Ka.

Os prazos de vigência da outorga, além das demais
condições para a prestação do serviço telefônico fixo

Quanto às técnicas de modulação, multiplexação e múltiplo

comutado, em regime público, devem estar previstos nos

acesso, julgue os itens que se seguem.

contratos de concessão.

93

A disponibilidade de enlaces de sistemas de comunicação,

Julgue os itens a seguir, relativos às metas de atendimento às

em geral, pode ser afetada pela escolha do tipo de

solicitações de reparo do Plano Geral de Metas da Qualidade.

modulação utilizada no transmissor.

85

94

O atendimento das solicitações de reparo, de usuários
residenciais, deve se dar em até 72 horas, contadas a partir
de sua solicitação em, no mínimo, 98% dos casos.

O esquema de modulação PSK com M níveis (M-PSK)
consiste em uma técnica de modulação em amplitude.

95

Em sistemas embasados em tecnologia de espalhamento
espectral como no caso do CDMA, toda a potência

86

O atendimento das solicitações de reparo de usuários que são

disponível é alocada para um único usuário, em intervalos de

prestadores de serviços de utilidade pública, de prontos-

tempo definidos pelo sistema, que são distintos para cada

socorros e de postos de saúde deve se dar em até 12 horas,

usuário.

contadas a partir de sua solicitação, em, no mínimo, 98% dos
casos.
Julgue os itens a seguir, relativos ao Plano Geral de Metas para

Em relação a fundamentos de redes de comunicação, julgue os
itens subsequentes.
96

a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)

o

modelo

OSI

(open

systems

de rede.
97

Uma rede residencial de computadores, que atende aos
moradores de uma residência e está conectada à Internet, por

backbone da operadora.
88

com

uma rede de comunicação é definida na camada de enlace

Backhaul é a infraestrutura de rede de suporte do STFC para
conexão em banda larga, interligando as redes de acesso ao

acordo

interconnection), a técnica de modulação empregada em

prestado no regime público.
87

De

meio de acesso ADSL, denomina-se PAN (personal area
Os telefones de uso público devem permitir identificação

network).

visual pelo usuário da capacidade de originar e receber
chamadas locais, de longa distância nacional e internacional.
Com relação a concessões de serviços de telecomunicações,

Com relação a sistemas de comunicações, julgue os itens a seguir.
98

Transmissores em sistemas de comunicações utilizam
amplificadores para que o nível de potência do sinal,

julgue os itens a seguir.

necessário para a transmissão, eficiente seja alcançado.
89

90

As concessões devem ter caráter de exclusividade e obedecer

99

Uma onda eletromagnética que se propaga é definida por um

ao plano geral de outorgas.

campo elétrico e por um campo magnético, que variam no

A concessão pode ser outorgada tanto à empresa constituída

tempo e no espaço.

segundo as leis brasileiras quanto às constituídas segundo as
leis estrangeiras.

100 Sistemas de comunicações móveis podem ser afetados pelo

efeito Doppler.

UnB/CESPE – ANATEL

Cargo 12: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Área: Direito

Caderno N

–3–

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

A modulação é um processamento essencial em quase todos os sistemas de telecomunicações. Sem
ela, esses sistemas teriam uma capacidade de transmitir informação extremamente limitada. O tipo mais
comum de modulação é aquele em que uma onda portadora senoidal é utilizada.

Considerando essas informações, redija um texto dissertativo acerca do tipo de modulação referida no texto. Em seu texto aborde,
necessariamente, os seguintes itens:

<
<
<

definição ou explicação do que é a modulação de onda portadora senoidal;
citação dos três tipos básicos de modulação e explicação sucinta de suas respectivas origens;
citação de duas razões para o uso da modulação em sistemas de telecomunicações.

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

A comunicação via fibra óptica consiste em um dos desenvolvimentos mais importantes no setor de
telecomunicações, implantada e aprimorada nas últimas décadas. Por causa das suas vantagens em relação
à transmissão elétrica por cabos metálicos, as fibras ópticas estão substituindo gradativamente esse tipo de
cabo.
.

Considerando essas informações, redija um texto dissertativo acerca da comunicação via fibra óptica, abordando, necessariamente, os seguintes itens:

<
<
<
<

definição do que é uma fibra óptica e a especificação do material de que ela é feita;
especificação do tipo de radiação (ou luz) utilizada para se transmitir informação por uma fibra óptica — é uma radiação na faixa da luz
visível, na faixa do infravermelho, ou na faixa do ultravioleta?
citação de um tipo de fonte de luz utilizada nos sistemas de comunicação óptica;
citação de duas vantagens importantes da comunicação via fibra óptica em relação à comunicação elétrica por cabos metálicos.

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

Nos últimos anos, presenciou-se uma explosão da oferta de serviços de comunicações sem-fio,
principalmente os relacionados aos serviços pessoais de comunicações, tais como celulares e acesso à Internet por
notebooks e outros dispositivos portáteis. Isto se deve inerentemente à comodidade proporcionada, permitindo
conexões rápidas e seguras com total mobilidade. A antena é um componente fundamental em todo sistema de
comunicações sem fio, literalmente insubstituível, e apesar de ter atingido nível reconhecido de maturidade em
termos de pesquisa e desenvolvimento, novas configurações e aplicações continuam sendo investigadas e testadas.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca de antenas de sistema de telecomunicação.
Ao elaborar o seu texto, atenda, necessariamente, as seguintes determinações:

<
<

defina a função de uma antena e explique que tipo de conversão ela realiza;
discorra sobre a relação entre a dimensão física de uma antena e a frequência do sinal que ela radia.

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

Aos 57 anos de idade, a nordestina Iraci Moreira se orgulha em dizer que "criou seus três
filhos no lixo". Catadora desde que chegou ao Rio, aos 17 anos de idade, ela ensinou a profissão
a dois deles, e hoje a família se dedica à cooperativa Beija-Flor em um lixão em favela do subúrbio
carioca, com 26 participantes. Até meados de 2008, as perspectivas eram boas: os preços dos
metais subiam, a indústria produzia a todo vapor e era possível tirar quase um salário mínimo por
mês com a reciclagem. Em janeiro, a desaceleração global bateu forte no setor: os rendimentos
de Iraci foram de apenas R$ 80 — uma redução de 80%. Nos últimos dias, ela incorporou com
desenvoltura os temas da crise financeira e do desaquecimento industrial ao seu discurso.
O Globo, 8/2/2009, p. 27 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
CRISE ECONÔMICA E EFEITO SOCIAL
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente os seguintes aspectos:
< o caráter global da atual crise econômico-financeira;
< coleta seletiva do lixo e reciclagem: a crise também atinge setores voltados para o desenvolvimento sustentável;
< as repercussões sociais da crise: o impacto social representado pelo desemprego e pela redução da renda de trabalhadores.

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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