
Boa prova!

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:

“Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização”.

4 - DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

5 - Na prova há 60 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, 

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.

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 

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: 
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 Área 3

Nome: N. de Inscrição
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Prova 3 - Área 3 2Cargo: Especialista em Regulação - ANEEL - 2006

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

elétrica, assinale a opção correta.

oneroso em favor da União.

anos, não podendo ser prorrogados.

produção independente se dará mediante celebração 
de contrato de concessão de uso de bem público.

que tem por objeto um aproveitamento hidrelétrico 

posteriormente pelo concessionário.

independente de energia não é objeto de concessão.

de energia elétrica, assinale a opção correta.

delegação.

03-Assinale a opção que, segundo recomendações da 
Eletrobrás, não apresenta uma das seis grandes etapas 

04-Segundo recomendações da Eletrobrás, a etapa necessária 

elaboração dos desenhos de detalhamento das obras 

a referente

empreendimento hidrelétrico, julgue os itens a seguir:

o comportamento do rio em período de tempo no 

tais dados não estejam disponíveis, metodologias de 

das estruturas que compõem o arranjo da central 
hidrelétrica exigem conhecimento local da geologia e 
das cargas possíveis de serem suportadas.

geológicos e geotécnicos devem ser executados com 
o máximo grau de precisão, independentemente do 
porte da central hidrelétrica.

da cheia para dimensionamento das obras de desvio 

fundamentais ao projeto da central hidrelétrica.

A quantidade de itens certos é igual a

para a implantação de empreendimento hidrelétrico, 
assinale a opção correta.

quantitativos, entre os quais se incluem os volumes de 
concreto, de escavação em terra e em rocha, o número 
e os tipos de comportas e de turbinas hidráulicas e de 
geradores elétricos.

unitário, em R$/kW, com base em equações que 

da central hidrelétrica.

empreendimento.

oriente-se por apenas dois índices: o tempo de retorno 
do investimento e a taxa interna de retorno. Quanto 
maiores forem esses índices, mais vantagens terá o 
empreendedor.
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forma: conhecendo as suas reais possibilidades de 

cada etapa da obra, o empreendedor desenvolve um 
cronograma físico compatível.

hidrelétrico, assinale a opção correta.

inventário.

empreendimento hidrelétrico são de grande valia no 

que se estabeleçam, em uma primeira aproximação, 
os melhores arranjos para os componentes da 
instalação.

fundamentais ao projeto da central hidrelétrica.

implantação de empreendimento hidrelétrico, assinale a 
opção incorreta.

aspectos energéticos e ambientais, sendo que suas 
características são conseqüência natural do barramento 

barramento.

quando construída, satisfaça a duas condições: 
ter estabilidade para qualquer condição de carga e 
apresentar perfeita estanqueidade. Para isso, na 
estrutura da barragem, devem ser previstos sistemas 

Esses sistemas incluem os extravasores e as 
comportas.

estar próximos e ter áreas de drenagem semelhantes 

bacias.

condições hidrológicas ao longo do tempo, que são de 
fundamental importância nos estudos de implantação 
de uma central hidrelétrica. Entre eles, encontram-se 
o período crítico e o período seco, sendo que este 
equivale aos meses do período crítico determinado 
para um ano.

projeto de centrais hidrelétricas: nível de cheia máxima 
excepcional, nível mínimo de operação e queda bruta 
máxima.

termelétricas, assinale a opção correta.

termelétricas tem como base a conversão direta de 
energia térmica em energia elétrica, o que garante 
rendimentos elevados para esse tipo de geração.

a combustão externa, em que o combustível não entra 

primária renovável, pois é liderada pelo gás natural.

antiga, que tem como vantagens operativas o fato 
de apresentarem rendimento elevado para baixas 
temperaturas e de possuírem estágio único no 
turbocompressor, aumentando a capacidade de 
transferência de potência.

termelétricas, entre as quais incluem-se as de reator a 
água leve e as de reator a água pesada.

10-Em uma central termelétrica a vapor,

líquido em vapor no condensador.

que sai da caldeira.

11- Os objetivos do sistema de controle de um sistema eólico 
de geração de energia elétrica operando conectado a uma 
rede elétrica não

sobreaquecimentos.

incorreto.

função da regulação de tensão nele.
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energia eólica para a geração de energia elétrica estão 
relacionados

turbinas.

população local de pássaros, em virtude das colisões 
destes com as pás das turbinas.

grandes turbinas eólicas estão instaladas.

A quantidade de itens certos é igual a

13-Os estudos de viabilidade para a instalação de um sistema 
fotovoltaico devem considerar diversos fatores relevantes, 
entre os quais não

instalado.

14-Acerca das características da operação de centrais 
termelétricas conectadas a um sistema elétrico interligado, 
assinale a opção incorreta.

elétrico exige rápida tomada de carga elétrica, que 
é obtida pelas centrais termelétricas mantidas em 
reserva rotativa.

termelétricas, a operação de cada central é única, 

centrais como ponto de referência para a comparação 
do desempenho, ou seja, impossibilitando o que se 
conhece como adoção das melhores práticas existentes 
no mercado.

afeta o rendimento e a carga de operação de centrais 
termelétricas com ciclos a vapor e de ciclo combinado.

geração, principalmente mediante a redução de custos 
de operação e manutenção, assim como a garantia 

operação.

15-Com relação aos componentes de um sistema eólico de 
geração de energia elétrica, assinale a opção correta.

inversores, que alimentam a carga elétrica em corrente 
alternada, com tensão e freqüência independentes da 
velocidade do vento que aciona a turbina eólica.

rotor holandês.

são relativamente altas, variando desde 1.500 rpm a 

de transmissão mecânica para a conexão dos rotores 

sua facilidade operativa.

na turbina eólica, que é de difícil controle, estiver maior 
que a necessária.

sistemas fotovoltaicos, assinale a opção correta.

comutados pela rede.

CC denominado inversor de freqüência, que tem por 

CC, os sistemas fotovoltaicos, pela necessidade de 
condicionar eletronicamente a potência, alimentam 
cargas elétricas apenas em CA.

sistemas, pois aumentam o rendimento deles em mais 

mesmo para sistemas de pequeno porte.
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assinale a opção incorreta.

hidrogênio.

consumindo, além do combustível, oxigênio e água.

não existindo nenhum acumulador no interior dela. 
Assim, as células a combustível não são exauríveis 
nem necessitam de recarga.

do combustível diretamente em energia elétrica, sem 

e sem poluição, quando comparadas aos geradores 
termelétricos.

células a combustível em motores para veículos e 
em unidades estacionárias para a geração de energia 
elétrica.

fontes alternativas, julgue os itens abaixo.

importante forma de uso das energias alternativas para 
aplicação no suprimento energético a comunidades 

sistema híbrido de geração.

combinada com geração por meio de gerador rotativo 
acionado por turbina a dísel não é considerado 
sistema híbrido, pois somente são assim denominados 

de energia.

de geração eólico, solar fotovoltaico e com células a 

Estão certos apenas os itens

de fontes alternativas, assinale a opção incorreta.

grandes ramos: a tecnologia de módulos planos 
e a tecnologia de sistemas com concentração. A 

eólica oferece ao meio ambiente reside no fato de que 
ela não emite poluentes durante a sua operação.

aplicação.

de soja ou do óleo de mamona, é uma iniciativa com 

emissão do monóxido de carbono proveniente da 
queima de combustível fóssil para a geração elétrica.

sistema fotovoltaico depende fortemente do custo do 
investimento, sendo que o custo operacional representa 
percentual menor desse custo. O conhecimento desses 
custos é fundamental para os estudos de viabilidade 

sistemas fotovoltaicos, julgue os itens abaixo.

fotovoltaicos com menor rendimento médio, de cerca 
de 75%.

intermitente, não são tradicionalmente considerados 
fontes despacháveis de energia. Todavia, um sistema 

em ponto estratégico do sistema de distribuição pode 

é devida a cargas de ar-condicionado em horários 
comerciais.

principalmente na região Nordeste, local em que os 
índices superam os 25 MWh/m2.

A quantidade de itens certos é igual a
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21-A conexão de um gerador síncrono ao sistema elétrico 
e, conseqüentemente, o seu funcionamento, depende 
essencialmente de duas etapas principais. Na primeira 

até o estado de regime permanente. Nesse estado, supõe-
se que a potência ativa prevista em despacho e a tensão 
terminal tenham sido ajustadas de acordo com valores 
de referência. A respeito dessas informações, assinale a 
opção correta.

gerador, até atingir o estado de regime permanente, 

ao sistema.

elétrica interligada.

a reservatório. A partir do instante em que o gerador 

demandado pelo sistema, o conduto forçado que leva 

pois, a partir desse instante, a turbina receberá água 
somente pelo distribuidor.

freqüência elétrica que é diferente da freqüência de 
operação do sistema elétrico ao qual ele se conectou, 
porque, em geral, os geradores têm número de pólos 
diferentes.

manter os campos elétricos e magnéticos, associados, 

ocorrem no gerador.

22-Considere que um gerador síncrono foi adequadamente 
ajustado para operar temporariamente como compensador 
síncrono. Nessa situação, o gerador

23-Uma usina hidrelétrica a reservatório tem geradores 

possa funcionar dentro dos limites apropriados e em 
um ponto de operação estável, é necessário atuar 
convenientemente sobre os mecanismos de controle da 
potência mecânica de entrada e sobre a regulação de 
tensão da máquina. O controle da potência mecânica de 

para as turbinas.

questões 24 e 25. 

síncrona do tipo hidráulica. 

24-Marque, dentro dos parênteses, a seqüência correta de 

da curva de capabilidade do gerador síncrono.
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A seqüência correta de marcações é 

25-Considere que o gerador funcione no ponto de operação 

relação a essa situação operativa, o gerador não está 
funcionando

26-A respeito da manutenção em geradores síncronos, não 

enrolamentos do estator.

enrolamento do estator.

laminações do núcleo magnético.

A quantidade de itens certos é igual a

27-Licença ambiental é

ambiental competente.

responsável por um empreendimento energético.

empreendimento energético.

28-As licenças ambientais

recursos ambientais.

recursos ambientais.

recursos ambientais.

recursos ambientais.

29-Os empreendimentos e as atividades sujeitos ao licencia-
mento ambiental não

eólicos.

geração para atendimento a comunidades isoladas.

30-Com relação ao licenciamento ambiental, assinale a opção 
incorreta.

dependerá de prévio estudo de impacto ambiental 

em nível único de competência.

Política Nacional do Meio Ambiente.

licenciamento ambiental de empreendimentos cujos 
impactos ambientais diretos ultrapassem os limites 
territoriais de um ou mais municípios pertencentes ao 
mesmo estado brasileiro.
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31-Acerca das licenças ambientais, julgue os itens abaixo.

planejamento do empreendimento, aprovando a sua 

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos em fases futuras da 
implementação.

após a licença prévia, caso as exigências feitas nesta 
sejam integralmente atendidas.

no caso de empreendimentos que envolvam energia 
nuclear.

suspensa nem cancelada.

A quantidade de itens certos é igual a

 32- A declaração de reserva de disponibilidade hídrica em 
corpo de água de domínio da União deve ser solicitada 

uso de potencial hidráulico do referido corpo de água.

ampliação da geração hidrelétrica em usina em 
operação no referido corpo de água.

33-Na análise do pedido de declaração de reserva de 
disponibilidade hídrica em corpo de água de domínio da 
União, a ANA

gestores de recursos hídricos das unidades federativas, 

desses recursos.

hidrelétrico, cujo impacto se dá preponderantemente 
na escala nacional.

anos, com possível renovação por igual período a 
critério da ANA.

Estão certos apenas os itens

34-A solicitação da declaração de reserva de disponibilidade 
hídrica em corpo de água de domínio da União deve ser 

documentos, entre os quais não

do aproveitamento hidrelétrico com a exclusão dos 

residência da água.

ao cronograma de implantação.

35-Considerando um sistema hidrotérmico, a função de 
custo associada ao subsistema térmico no problema de 

não

termelétricas.

36-Um dos principais resultados desse modelo são as funções 
de custo futuro, as quais possibilitam a transferência, para 

Essa descrição refere-se ao modelo 
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hidrotérmico, a representação do sistema hidráulico pode 
ser considerada por meio de um reservatório equivalente. 
Um dos objetivos da agregação das diversas usinas 
hidrelétricas em um único reservatório é

igualdade.

a aplicação de técnicas de programação dinâmica 

tipos de usinas em somente termelétricas e apenas 
hidrelétricas.

a usinas termelétricas, que são mais simples de serem 
avaliados.

considerada seja determinística e seja possível 

38-Julgue os itens a seguir, a respeito de um sistema 
hidrotérmico.

ser substituída por geração hidráulica.

denominada complementação térmica requerida pelo 
sistema.

de unidades não-hidráulicas, primeiramente são 
despachadas as unidades mais caras e, em seguida, 
as mais baratas. Esse procedimento prossegue até 
que os requisitos de carga sejam atendidos.

operação do sistema não-hidráulico complementar 
não depende da demanda do sistema e da geração 
hidráulica.

Estão certos apenas os itens

estabelecimento da política de operação hidrotérmica, 
considerando que a função objetivo consiste em se 

do período de planejamento, a variável de decisão mais 

estado de emergência.

que se seguem.

com a função custo imediato.

na etapa de estudo.

enchimento dos reservatórios.

equilíbrio.

Estão certos apenas os itens

41-A etapa da programação da operação eletroenergética 

pelo ONS. Na formulação desse tipo de problema de 

restrições de usinas termelétricas e de usinas hidroelétricas. 
Assinale a opção que não corresponde a uma restrição 
associada a usinas hidrelétricas.

futuro.
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42-Uma limitação da representação de sistema hidrelétrico 
por meio de um reservatório equivalente é a incapacidade 
de se levar em conta adequadamente alguns aspectos 
considerados importantes da operação de usinas 

locidade.

gerador.

43-A respeito de modelos a reservatório equivalente na 
representação de subsistemas hidráulicos em um problema 

seguir.

de um reservatório equivalente de energia.

de água.

termos de energia.

é representada pelo volume efetivo de água 
correspondente ao maior reservatório das usinas 
hidráulicas consideradas no processo de agregação.

Estão certos apenas os itens

44-A respeito do problema de operação de um sistema térmico 
e de suas características, assinale a opção incorreta.

geradoras oscila permanentemente em função do 
tempo, independentemente da potência de operação 
das unidades.

custo de operação de uma unidade independe do nível 
de geração de outras unidades.

essencialmente, da capacidade de geração disponível 
das unidades geradoras.

no tempo.

de outra unidade geradora.

usinas hidrelétricas podem ser representadas por meio de 

respeito desses tipos de representação, assinale a opção 
correta.

controlável é aquela que é vertida durante o período 
úmido.

associada ao reservatório da usina mais a montante 
do aproveitamento hidráulico.

da energia controlável.

esta última é desconsiderada para efeito do cálculo 
de energia na formulação de restrição no problema de 

de um sistema hidrotérmico representa

usinas hidráulicas do sistema.

complementar o atendimento da demanda do 
sistema em uma determinada etapa do planejamento 
considerado.

unidade térmica do sistema.

sistema.

a operação do sistema. Na operação do Sistema 
não

spot.
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ao mesmo sistema, porém considerando os seus 
subsistemas isolados, em geral, 

exatamente iguais.

de energia assegurada.

em termos de energia assegurada, caso pelo menos 
50% da energia do sistema seja de origem térmica.

de energia assegurada somente em períodos secos 

49-A respeito das características do sistema hidrelétrico 
brasileiro, assinale a opção correta.

d’água.

visando ao estudo de planejamento da operação de 

seco do que em períodos úmidos.

racionamento que ocorreu em 2001, a sua contribuição 
é de cerca de 70% da produção total de energia 
elétrica.

operação interligada do sistema elétrico nacional, oriundos, 
principalmente, da exploração de sinergias características 
de cada subsistema, não

por hidrelétrica.

maiores investimentos.

51-No estabelecimento da programação diária da operação 
não

geradoras em usinas hidrelétricas.

52-Acerca do problema de planejamento da operação de 
sistemas hidrotérmicos, assinale a opção correta.

previsível.

problema.

decisão tomada no presente não afetam os resultados 
no futuro.

medida com base no seu volume de água vertida.

tipo de custo, julgue os itens seguintes.

baixo.

pequena parcela de recursos termelétricos do sistema 

associado ao fornecimento de energia elétrica.

determinação da política de operação do sistema.

A quantidade de itens certos é igual a
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água.

Considerando a operação ótima relativa ao despacho 
das usinas do sistema e que todas são a reservatório, 
assinale a opção correta a respeito da operação dessas 
usinas do rio X.

reservatórios.

reservatórios devem operar sempre cheios.

entre todas as usinas, porque essa usina está a jusante 
do rio.

complementar de um sistema hidrotérmico, em função do 

Assinale a opção que indica a associação correta entre o 

curva de custo.

planejamento de manutenção de suas unidades 
geradoras.

cinco anos.

elétrico brasileiro.

execução de políticas energéticas alternativas.
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57-As ações e decisões do processo de programação diária 
da operação eletroenergética são baseadas em despacho 

programação dos despachos das suas unidades 
geradoras. Após esse procedimento, eles informam os 
resultados ao órgão operador independente do sistema 
elétrico.

apenas ao despacho de usinas que estão sob controle 
automático de geração, ou seja, aquelas que regulam 
a freqüência elétrica do sistema.

a obtenção de benefícios sistêmicos, levando em 
consideração restrições locais.

remuneram o produto energia elétrica têm preferência 
em relação ao despacho de unidades geradoras.

entre agentes de geração de energia, que é uma das 
principais funções do órgão operador independente do 
sistema.

58-A responsabilidade pelo estabelecimento da programação 

órgão operador independente do sistema e a programação 
eletroenergética do sistema, assinale a opção correta 

unidades geradoras.

desde que seja aprovada pelo Ministério de Minas e 

mineral como combustível.

60-O valor, em R$/MWh, da maior estimativa de custo 
de geração dos empreendimentos a serem licitados, 
apropriados para o atendimento da demanda do ambiente 
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