
� Verifique se os seus dados estão corretos no Cartão de Respostas óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no Cartão de Respostas . 

 
� Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde. 
 
� A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta. 
 
� O Cartão de Respostas óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 
� A maneira correta de assinalar a alternativa no Cartão de Respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:  
 
Marque as respostas assim :   

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA 

INSTRUÇÕES GERAIS 

Realização:  

DATA E HORÁRIO DA PROVA: 5/4/2009 – 14h 
 

101 – REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

� O candidato receberá do Chefe de Sala : 
- Um Caderno de Questões  das Provas Objetiva e Discursiva, contendo 70 (setenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta, e o tema e as orientações para a elaboração do Texto 
Dissertativo . 

- Um Cartão de Respostas  óptico personalizado. 
� Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do Cartão  e 

da Folha estão corretas. 
� O candidato dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva e o Texto Dissertativo da Prova Discursiva. Controle o tempo, pois não 

haverá prorrogação desse prazo. 
� Esse tempo inclui a marcação do Cartão de Respostas óptico da Prova Objetiva. 
� Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos feitos no Cartão de Respostas óptico. 
� Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões após 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas óptico e o Texto 

Dissertativo  e retirar-se da sala. 
� Após o término da prova, o candidato deve entregar ao Chefe de Sala  o Cartão de Respostas óptico devidamente assinado e o Texto 

Dissertativo . 
� Se o candidato precisar de algum esclarecimento, deverá solicitar ao Chefe de Sala . 
� O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade  e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , 

fabricada em material transparente 
� A utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação acarretará a eliminação do candidato do concurso e a anulação da sua 

prova. O candidato deverá desligar e entregar ao Chefe de Sala régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager,  
notebook, telefone celular, gravador, máquina fotográfica, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, 
vídeos e outros arquivos digitais, relógio do tipo data bank, ou qualquer outro equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo 
que com porte autorizado. 

� Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
� Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA) 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
Texto I, para responder às questões de 1 a 5. 
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 Na história da humanidade, a formação de grandes 
comunidades, com a sobrecarga do meio natural que ela 
implica, priva cada vez mais os seres humanos de seu 
acesso livre aos recursos de subsistência de que eles 
necessitam e recai, necessariamente, sobre a sociedade 
enquanto sistema de convivência, a tarefa 
(responsabilidade) de proporcioná-los. Essa tarefa 
(responsabilidade) é frequentemente negada com algum 
argumento que põe o ser individual como contrário ao ser 
social. Isso é falacioso. A natureza é, para o ser humano, o 
reino de Deus, o âmbito em que encontra à mão tudo aquilo 
de que necessita, se convive adequadamente nela. Para o 
ser humano moderno, a sociedade é a natureza, o reino de 
Deus, que deve configurar o âmbito em que encontrar à mão 
tudo o que gera seu bem estar como resultado de seu 
conviver nela. Isso, em geral, não ocorre, impedido pela 
alienação que o apego e o desejo de posse geram, 
alienação essa que transforma tudo, as coisas, as idéias, os 
sentimentos, a verdade, em bens adquiríveis, gerando um 
processo que priva o outro do que deveria estar, para ele ou 
ela, à mão, como resultado de seu mero ser e fazer social. 
No apego, no desejo de posse, negamos o outro e criamos 
com ele ou ela um mundo que nos nega.  
 Os problemas sociais são sempre problemas 
culturais porque têm a ver com os mundos que construímos 
na convivência. Por isso, a solução de qualquer problema 
social sempre pertence ao domínio da ética, isto é, ao 
domínio da seriedade na ação frente a cada circunstância 
que parte da aceitação da legitimidade de todo ser humano, 
de todo outro, em suas semelhanças e diferenças. É a 
conduta dos seres humanos, cegos entre si mesmos e ao 
mundo na defesa da negação do outro, o que tem feito do 
presente humano o que ele é. A saída, entretanto, está 
sempre à mão, porque, apesar da nossa decadência, todos 
sabemos que vivemos o mundo que vivemos, porque 
socialmente não queremos viver outro.  
 

Humberto Maturana. A ontologia da realidade . Belo Horizonte: 

UFMG, 2002, p. 207-8 (com adaptações).
 
QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
Com base no texto I, é correto afirmar que 
 
(A) a sociedade provê o indivíduo de suas necessidades, 

não gerando, assim, nenhuma desarmonia entre o 
social e o natural. 

(B) tanto a natureza quanto a sociedade garantem, no 
estágio atual da humanidade, os meios de subsistência 
dos seres humanos. 

(C) Deus é, para o autor, o salvador da natureza e da 
sociedade. 

(D) os problemas sociais são frutos da privação do ser 
humano daquilo que deveria estar à mão tanto na 
natureza quanto na sociedade. 

(E) a solução para esse desequilíbrio natureza-sociedade-
indivíduo é antes um acordo social do que um 
problema cultural. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Pode-se inferir do texto que 
 
(A) não há relação entre natureza e sociedade. 
(B) os problemas sociais são fruto da conduta do homem 

diante do outro. 
(C) o ser individual é contrário ao ser social. 

(D) é natural que a sociedade tenha que suprir o ser 
humano com aquilo que lhe falta na natureza. 

(E) apesar de querermos viver outro mundo, isto é 
impossível no estágio atual da humanidade. 

 
 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________ 
 
O trecho “É a conduta dos seres humanos, cegos entre si 
mesmos e ao mundo na defesa da negação do outro, o que 
tem feito do presente humano o que ele é.” (linhas de 30 a 
33) pode ser reescrito, sem que haja alteração de sentido, da 
seguinte forma: 
 
(A) É o agir humano, cego ao outro e ao mundo na 

negação de outro mundo, o que faz do presente o que 
ele é. 

(B) É o mal inerente ao homem, que o torna cego em 
relação ao próximo e ao mundo, que faz do presente o 
que ele é. 

(C) É a maneira de agir do homem, alienado ao negar o 
outro seja na forma do semelhante ou na forma do 
mundo, que faz do presente o que ele é. 

(D) É a forma de agir dos homens que se tornam cegos 
para com os outros e para com o mundo que faz deste 
mundo o que ele é. 

(E) É a conduta da humanidade, cega entre si e ao mundo 
por negar o outro, o que torna o homem mau como o 
presente em que ele vive. 

 
 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________ 
 
Quanto às relações de coesão e coerência textual, pode-se 
afirmar que 
 
(A) o pronome “ela” (linha 2) refere-se a “humanidade” 

(linha 1). 
(B) o pronome demonstrativo “Isso’ (linha 10) tem como 

referência anafórica o termo “ser social” (linhas 9 e 10) 
do período anterior. 

(C) a locução conjuntiva “Por isso” (linha 26) tem valor 
causal. 

(D) o pronome “ele” (linha 33) refere-se à ideia do homem. 
(E) o termo “nela” (linha 12) refere-se a “natureza” (linha 

10). 
 
 
 
QUESTÃO 5 _____________________________________ 
 
Em relação ao texto I, assinale a alternativa incorreta .  
 
(A) O sujeito do verbo “recai” (linha 5) é “a formação de 

grandes comunidades” (linhas 1 e 2). 
(B) O sintagma nominal “o âmbito em que encontra à mão 

tudo aquilo de que necessita” (linhas 11 e 12) funciona 
como aposto do termo “o reino de Deus” (linhas 10 e 
11). 

(C) O sintagma nominal “o que tem feito do presente 
humano o que ele é” (linhas 32 e 33) funciona como 
predicativo do sujeito do termo “a conduta dos seres 
humanos” (linhas 30 e 31). 

(D) No sintagma nominal “o que tem feito do presente 
humano o que ele é” (linhas 32 e 33), o pronome 
demonstrativo “o” (1ª ocorrência) é o núcleo do 
predicativo do sujeito. 

(E) No sintagma nominal “o que tem feito do presente 
humano o que ele é” (linhas 32 e 33), o pronome 
demonstrativo “o” (2ª ocorrência) é o núcleo do objeto 
direto “o que ele é” (linha 33). 
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QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Um granjeiro, ao organizar a produção de ovos de uma 
determinada semana, separou um número inteiro de dúzias 
de ovos brancos e um número inteiro de dúzias de ovos 
vermelhos e observou que, naquela semana, para cada 
dúzia de ovos vermelhos havia três dúzias de ovos brancos. 
Os ovos brancos foram colocados em embalagens para seis 
unidades e os vermelhos, em embalagens para quatro 
unidades. Vendeu cada embalagem por R$ 1,50, 
arrecadando R$ 405,00 na venda de todas as embalagens. 
 
Quantas dúzias de ovos vermelhos foram vendidas nesse 
dia? 
 
(A)      30 
(B)      90 
(C)    360 
(D) 1.080 
(E) 1.440 
 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Uma senha bancária é composta de 6 dígitos. Cada dígito é 
um número natural de zero a nove. Um cliente, com receio de 
esquecer a senha, deixa no cofre os lembretes que se 
seguem: 

 
• O quinto dígito é o número consecutivo do terceiro. 
• O primeiro dígito é o antecessor do dobro do 

terceiro. 
• O segundo dígito tem quatro unidades a menos que 

o terceiro. 
• Somando-se o sexto dígito com o quarto, obtém-se 

14 como resultado. 
• Somando-se o terceiro dígito com o quarto, obtém-

se 10 como resultado. 
  

Para que outras pessoas não identificassem a senha, ele não 
deixou registrado que a soma de todos os dígitos é 30. 
Supondo que todos os registros dele sejam verdadeiros, 
quando esse cliente faz qualquer operação bancária, os 
quatro primeiros algarismos da senha que ele digita na 
máquina formam o número 
 
(A) 4.608. 
(B) 5.864. 
(C) 6.407. 
(D) 7.046. 
(E) 8.465. 
 

RASCUNHO 
 

 QUESTÃO 8 _____________________________________ 
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 As Áreas de Proteção de Mananciais (APMs), 
definidas no Artigo 30 da Lei Complementar n.º 17, de 28 de 
janeiro de 1997, regulamentado pelo Decreto Distrital n.º 
18.585, de 9 de setembro de 1997, são áreas destinadas à 
conservação, recuperação e manejo das bacias hidrográficas 
a montante dos pontos de captação da Companhia de 
Saneamento do Distrito Federal (CAESB), sem prejuízo das 
atividades e ações inerentes à competência de captar e 
distribuir água de boa qualidade e em quantidade suficiente 
para o atendimento da população.    

Internet: <http://www.seduma.df.gov.br/>.

 

Acerca do assunto abordado no texto acima, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Situada entre as regiões administrativas de Brazlândia 

e Ceilândia, na região limítrofe com o estado de Goiás, 

encontra-se uma importante fonte de abastecimento de 

água para a população do Distrito Federal, embora o 

volume ali captado seja infinitamente inferior ao que é 

captado em outras áreas, a exemplo do Parque 

Nacional de Brasília.  

(B) O mapa está claramente desatualizado em relação às 

regiões administrativas do Distrito Federal. Novos 

núcleos urbanos foram criados, como Riacho Fundo II 

e Itapoã; entretanto, o surgimento desses novos 

aglomerados não representou pressão sobre o 

consumo de água, já que a população do Distrito 

Federal tem se mantido com taxas de crescimento 

próximas a zero, há vários anos.  

(C) As regiões situadas a leste do Distrito Federal, 

banhadas pelos rios Maranhão, Paraná e Descoberto, 

apresentam menor disponibilidade hídrica que as áreas 

situadas a oeste.  

(D) Pode-se inferir do texto que as APMs foram criadas 

para proteger regiões situadas entre as nascentes e os 

pontos de captação da CAESB. 

(E) Em toda a Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia 

do Rio Descoberto, está proibida qualquer atividade de 

cunho econômico, visando à preservação de 

mananciais na região. 
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QUESTÃO 9 _____________________________________  
 

1 

 

 

4 

 
 

 Em qualquer país, a estrutura energética é um dos 
elementos mais decisivos da economia e da geopolítica, por isso é 
considerado um setor estratégico. [...] Por isso o setor energético 
geralmente é controlado pelo Estado, que atua diretamente na 
produção de energia, por meio de empresas estatais ou pela 
concessão dessa produção a empresas privadas. 
 

João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene. Geografia 
Geral e do Brasil . São Paulo: Scipione, 2006.

  
A respeito do assunto abordado no texto acima, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Em decorrência da escassez que começa a se 

anunciar, o petróleo, que já foi a fonte de energia mais 
utilizada no mundo, perdeu espaço gradualmente para 
outras fontes, algumas mais antigas, como a 
hidreletricidade, outras mais recentes, como a energia 
eólica, que atualmente superam o “ouro negro” no 
consumo energético mundial. 

(B) O carvão mineral, não obstante ser uma fonte 
poluidora, ainda é muito utilizado como matriz 
energética, especialmente nos países do Hemisfério 
Norte. Entre os danos ambientais que causa, não se 
encontra a geração de gases de efeito estufa, o que 
minimiza os impactos ambientais de sua utilização. 

(C) No Brasil, o Estado atua da maneira mencionada no 
texto: concede a empresas privadas a produção de 
energia hidrelétrica, ao mesmo tempo em que mantém 
o monopólio sobre a pesquisa, a extração e o refino do 
petróleo, por meio da PETROBRAS. 

(D) Países como França, Coreia do Sul, Ucrânia e Estados 
Unidos utilizam largamente a energia atômica. Apesar 
dos riscos que o uso desse tipo de fonte energética 
oferece, não foram registrados, nas últimas três 
décadas, acidentes que tenham causado danos 
significativos a pessoas ou ao meio ambiente.  

(E) O consumo energético tem se mostrado relativamente 
constante nos países desenvolvidos, ao longo dos 
últimos anos. O maior incremento do consumo tem 
ocorrido nos países em desenvolvimento (ou 
emergentes), como Índia, China e Brasil, que vêm 
apresentando um maior dinamismo econômico e 
apresentam, geralmente, crescimento populacional 
superior ao dos países mais ricos.  

 
Nas questões 10 e 11, considere que todos os programas 
mencionados estão em configuração-padrão, em português, 
e que o mouse está configurado para pessoas destras. 
Assim, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, expressões como clicar, clique simples e clique 
duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 
Considere também que não há restrições de proteção e de 
uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e 
hardware utilizados. 
 
QUESTÃO 10 ____________________________________  

 
Utilizando o Windows Explorer do Microsoft Windows XP, o 
usuário poderá criar uma nova pasta de trabalho, através da 
guia localizada à esquerda da tela, conforme mostra a figura a 
seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
Observação: figura ampliada na página 16. 

Um outro procedimento para a criação dessa nova pasta de 
trabalho é a utilização do menu 
 
(A) “Arquivo”. 
(B) “Editar”. 
(C) “Exibir”. 
(D) “Favoritos”. 
(E) “Ferramentas”. 

 
 
QUESTÃO 11 ____________________________________ 

 
Entre vários recursos oferecidos pelo Microsoft Excel, tem-se 
a geração de gráficos como exemplifica a figura a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para criar um gráfico no Microsoft Excel, o procedimento 
correto é a utilização do menu 
 
(A) “Exibir”. 
(B) “Inserir”. 
(C) “Formatar”. 
(D) “Ferramentas”. 
(E) “Dados”. 
 

RASCUNHO 



 

Página 6 de 19                                                                     CONCURSO PÚBLICO – ADASA – CARGO 101                                                       FUNDAÇÃO UNIVERSA 

Texto II, para responder às questões 12 e 13. 
 

Davos-Klosters, Switzerland, 29 January 2009 
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Water security is the gossamer that links together the 
web of food, energy, climate, economic growth and human 
security challenges that the world economy faces over the 
next two decades. 

There is a structural problem in how we manage water 
across the web of our global economy. Worsening water 
security will soon tear into various parts of the global 
economic system. It will start to emerge as a headline 
geopolitical issue. The volatility in food prices in 2008 should 
be treated as an early warning sign of what is to come. 

In many places around the world, we have consistently 
under-priced water, wasting and overusing it as a result. We 
have depleted stocks of groundwater at the expense of our 
future water needs. In effect, we have enjoyed a series of 
regional water “bubbles” to support economic growth over the 
past 50 years or so, mainly in agriculture. We are now on the 
verge of water bankruptcy in many places with no way of 
paying the debt back. In fact, a number of these water 
bubbles are now bursting in parts of China, the Middle East, 
the southwestern US and India; more will follow. The 
consequences for regional economic and political stability will 
be serious. 

This set of regional challenges becomes a fast-
approaching global crisis, when placed against future needs 
for water. As the world economy expands, demand for water 
will rise and continue to outpace population growth. Unlike 
energy, water has no substitutes or alternatives. We simply 
cannot manage water in the future as we have in the past or 
the economic web will collapse. 

If we are to ensure sustained economic growth, human 
security and political stability over the next two decades, how 
we manage water is fast becoming an urgent political issue. 
While businesses and nongovernmental organizations do 
what they can, water has potent social, cultural and religious 
dimensions; it can never be viewed only as a pure economic 
good. Water requires government engagement in its 
management and reform.  

The current context of a sharp economic downturn, 
where national governments are playing an increased role in 
economic management and where businesses face 
challenging times, offers some lessons and an opportunity on 
how to address the water challenge. The financial crisis gives 
us a stark warning of what can happen if known economic 
risks are left to fester. It shows us that, in today’s world 
system, wide collaboration, although difficult, is the only 
effective way to address a systemic crisis. Growing water 
problems are recognized by rich and poor alike around the 
world as real issues that impact our business, our lives and 
our health. While some trade-offs will be inevitable, all can 
tangibly benefit from improvements in how water is managed. 

 
Internet: <http://www.weforum.org/documents/gov/gov09/envir/
Water_Initiative_Future_Water_Needs.pdf > (with adaptations).

 
QUESTÃO 12 ____________________________________  
 
From text II, it can be inferred that 
 
(A) due to the lack of water in the previous two decades, 

the world has faced some volatility in food prices and a 
sharp economic downturn. 

(B) the demand for water has been surpassed by the 
population growth.  

(C) by handing over the administration of water security to 
businesses and NGOs, the problem will be easier solved.  

(D) people’s different income levels don’t impact on their 
awareness of the water problems.  

(E) the text highlighted men’s health as the major concern 
linked to the water problem. 

QUESTÃO 13 ____________________________________ 
 
According to text II, mark the correct alternative. 
 
(A) In the sentence “Water security is the gossamer that 

links together the web of food” (lines 1 and 2), the word 
“gossamer” can be correctly replaced by source with 
no difference in meaning. 

(B) The sentence “The volatility in food prices in 2008 
should be treated as an early warning sign of what is to 
come.” (lines 9 and 10) is in the passive voice. In the 
active voice, it can be written like this: As an early 
warning sign of what is to come should treat the 
volatility in food prices in 2008 .     

(C) In the fragment “over the past 50 years or so” (lines 15 and 
16), the expression “or so” means in an accurate manner .  

(D) In the sentence “This set of regional challenges 
becomes a fast-approaching global crisis” (lines 23 and 
24), the word “crisis” is in its singular form. In fact, in its 
plural form, it will show the same spelling . 

(E) The word “stark”, in the sentence “The financial crisis 
gives us a stark warning” (lines 42 and 43), implies that 
the financial crisis gives us a complete warning. 

 
QUESTÃO 14 ____________________________________ 
 
A relação mantida entre empresa fornecedora e consumidor 
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja 
vista a prestação de um serviço destinado a um consumidor 
final (art. 3º, CDC). Assim, a cobrança de quaisquer serviços, 
públicos ou privados, está condicionada à sua efetiva 
prestação (art. 22, CDC), como no caso de fornecimento de 
água tratada, serviço remunerado por meio de tarifa. A má-
prestação, portanto, desse serviço enseja a 
responsabilização da fornecedora, com a inversão do ônus 
da prova em favor do consumidor.   
 
De acordo com o CDC, julgue os itens que se seguem e 
assinale a alternativa correta. 
 
I A inversão do ônus da prova é automática. 
II A inversão do ônus da prova é de aplicação absoluta. 
III A inversão do ônus da prova exige a hipossuficiência 

econômica do consumidor. 
IV  A inversão do ônus da prova exige a verossimilhança 

das alegações. 
 
(A) Todos os itens estão errados. 
(B) Há apenas um item certo. 
(C) Há apenas dois itens certos. 
(D) Há apenas três itens certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 
QUESTÃO 15 ____________________________________ 
 
A competência legislativa concorrente ocorre quando a 
competência para legislar sobre determinada matéria é 
atribuída a mais de um ente da Federação.  
 
De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, julgue os 
itens que se seguem quanto à competência do Distrito 
Federal, concorrentemente com a União. 
 
I Legislar sobre o orçamento. 
II Legislar sobre o exercício do poder de polícia administrativa. 
III Legislar sobre a proteção à infância e à juventude. 
IV  Legislar sobre a preservação da fauna, da flora e do cerrado. 
V Legislar sobre as custas de serviços forenses. 
 
A quantidade de itens certos é igual a 
 
(A) 1. (B) 2.  (C) 3. (D) 4. (E) 5. 
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QUESTÃO 16 ____________________________________  
 
Acerca das condutas éticas previstas no Código de Ética do 
Servidor Público Civil, assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) A eficácia e a consciência dos princípios morais são 

primados maiores que devem nortear o servidor 
público no exercício do cargo ou função. 

(B) O servidor público não poderá jamais desprezar o 
elemento ético de sua conduta. 

(C) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na 
conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 
moralidade do ato administrativo. 

(D) A publicidade de todo ato administrativo constitui 
requisito indispensável à sua eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento ético contra 
o bem comum, imputável a quem a negar. 

(E) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 
dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 
pela disciplina. Tratar mal ao administrado pode 
causar-lhe dano moral.  

 
 
QUESTÃO 17 ____________________________________  
 
O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura 
organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, 
colabora e de todos pode receber colaboração. A atividade 
pública é a grande oportunidade para o crescimento e o 
engrandecimento da Nação. Em busca desse objetivo, o 
Código de Ética veda alguns comportamentos por parte do 
servidor, entre os quais não  se inclui 
 
(A) participar de movimentos grevistas, principalmente 

aqueles em que há pressões de superiores 
hierárquicos, contratantes ou interessados. 

(B) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer 
tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, 
doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 
familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da 
sua missão ou para influenciar outro servidor para o 
mesmo fim. 

(C) retirar da repartição pública, sem estar legalmente 
autorizado, qualquer documento, livro ou bem 
pertencente ao patrimônio público. 

(D) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente 
contra a moral, a honestidade ou a dignidade da 
pessoa humana. 

(E) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração ao Código de Ética ou 
ao Código de Ética de sua profissão.  

 
 
QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
Fundamentado na Lei dos Rendimentos Decrescentes, a 
qual atua no curto prazo e em que há dois fatores de 
produção, sendo o Fator fixo K (capital) e o Fator variável N 
(mão-de-obra), é correto afirmar que 
 
(A) quando a Produtividade Média do fator variável mão-

de-obra (PMeN) aumenta, atinge o seu  ponto de 
máximo e depois decresce e chega a ter uma 
produtividade média negativa desse fator variável. 

(B) quando a Produtividade Marginal do fator variável mão-
de-obra (PMgN) aumenta, atinge o seu  ponto de 
máximo e depois decresce, passando pelo eixo zero de 
origem e chega a ter uma produtividade marginal  
negativa desse fator variável. 

(C) quando o Produto Total (PT) aumenta, atinge o seu 
ponto de máximo de produção e depois continua 
crescendo. 

(D) quando a Produtividade Marginal do fator variável mão-
de-obra (PMgN) aumenta, atinge o seu  ponto de 
máximo e depois decresce e ao passar  pelo eixo zero 
de origem, a produtividade marginal desse fator 
variável, torna-se a crescer. 

(E) quando o Produto Total (PT) atingir o seu máximo de 
produção, a Produtividade Marginal do fator variável 
mão-de-obra (PMgN) é um. 

 
QUESTÃO 19 ____________________________________ 
 
Com relação à estrutura de mercado de monopólio, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) A posição de máximo lucro do monopolista pode estar 

na faixa inelástica da demanda, ou seja, quando a Epp 
é menor que 1, pois é o ponto em que a receita 
marginal (RMg) é igual ao Custo Marginal (CMg), 
sendo que o Custo Marginal (CMg) é sempre positivo e 
a Receita Marginal (RMg) que iguala o Custo Marginal 
(CMg), também é positiva. 

(B) O equilíbrio de curto prazo de uma empresa 
monopolista, ocorre quando a Receita Marginal (RMg) 
for igual ao Custo Marginal (CMg), ou seja, justamente 
no ponto em que o lucro é mínimo. 

(C) No equilíbrio de longo prazo de uma firma monopolista, 
em que existem barreiras à entrada de novas firmas, 
dificilmente o monopólio será quebrado, o que não 
permitirá a persistência de lucros extraordinários, 
também no longo prazo. 

(D) Em uma estrutura de monopólio, a receita Marginal 
(RMg) é igual a Receita Média (RMe). 

(E) A firma monopolista não tem curva de oferta, ou seja, 
não tem uma curva que mostre uma relação estável 
entre preços de venda e quantidade produzida, sendo, 
portanto, a oferta um ponto único sobre a curva de 
demanda. 

 
QUESTÃO 20 ____________________________________ 
 
Paulo tem R$ 1.200,00 e pretende adquirir uma bicicleta que 
hoje custa R$ 1.560,00. O gerente da loja informou que o 
próximo aumento de preços ocorrerá daqui a quatro meses. 
Paulo resolveu, então, aplicar o dinheiro em um investimento 
que remunera em 10% ao mês (capitalização composta) com 
o a intenção de adquirir a bicicleta daqui a três meses. A 
respeito dessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta, considerando o resultado ao final de três meses. 
 
(A) Paulo terá a quantia exata para adquirir a bicicleta. 
(B) Sobrarão menos de cinquenta reais após a aquisição 

da bicicleta.  
(C) Sobrarão mais de cem reais após a aquisição da 

biclicleta. 
(D) Faltarão menos de dez reais para a aquisição da 

bicicleta. 
(E) Faltarão mais de trinta reais para a aquisição da 

bicicleta. 
 
QUESTÃO 21 ____________________________________ 
 
Uma revendedora de automóveis usados tem a política de 
revender o veículo adquirido com 15% de lucro sobre o valor 
da venda. Um veículo foi adquirido por R$ 24.000,00. 
Assinale a alternativa que apresenta o intervalo em que está 
o valor, em reais, de venda do veículo. 
 
(A) 24.000 – 25.000 
(B) 25.000 – 26.000 
(C) 26.000 – 27.000 
(D) 27.000 – 28.000 
(E) 28.000 – 29.000 
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QUESTÃO 22 ____________________________________  
 
Peter Drucker, considerado um dos pais da moderna 
Administração, diz que os “executivos ― aqueles que 
administram organizações ― dão direção às mesmas, 
lideram-nas e decidem como empregar os recursos 
organizacionais para atingirem os objetivos desejados”. 
Assim, a Administração pode ser definida como sendo 
 
(A) o processo de consecução dos objetivos 

organizacionais de uma maneira, eficaz e efetiva, por 
meio do planejamento operacional, da organização, da 
liderança e do controle dos recursos organizacionais. 

(B) o processo de consecução dos objetivos 
organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz e 
efetiva, por meio do planejamento, da organização, da 
liderança e do controle dos recursos organizacionais. 

(C) o processo de consecução dos recursos 
organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz e 
efetiva, por meio do planejamento, da organização, da 
liderança e do controle dos recursos organizacionais. 

(D) o processo de consecução dos recursos 
organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz e 
efetiva, por meio do planejamento, da coordenação, da 
liderança e do controle dos recursos organizacionais. 

(E) o processo de consecução dos objetivos 
organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz e 
efetiva, por meio do planejamento estratégico e tático, 
da organização e do controle.  

 
 
 
QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Para o modelo racional de tomada de decisão é correto 
afirmar que 
 
(A) o tomador de decisões tem informações perfeitas 

(relevantes e acuradas), tem uma lista exaustiva de 
alternativas entre as quais pode escolher, o tomador de 
decisões é racional, e ele sempre tem em mente os 
melhores interesses da organização. 

(B) o tomador de decisões tem informações quase sempre 
relevantes, tem uma lista de alternativas as quais pode 
escolher uma, o tomador de decisões é racional, e ele 
sempre tem em mente os melhores interesses da 
organização. 

(C) o tomador de decisões tem informações acuradas, tem 
uma lista de alternativas, o tomador de decisões é 
emocional, e ele sempre tem em mente os melhores 
interesses da organização. 

(D) o tomador de decisões tem informações imperfeitas 
(incompletas e possivelmente imprecisas), não tem um 
conjunto completo de alternativas ou não entende 
plenamente aquelas que tem à disposição, tem uma 
racionalidade definida e se restringe a valores, 
experiências e hábitos etc. 

(E) o tomador de decisões tem uma lista exaustiva de 
alternativas entre as quais pode escolher, o tomador de 
decisões é racional, e ele tem em mente os melhores 
interesses da organização. 

 

QUESTÃO 24 ____________________________________ 
 
A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A Emenda Constitucional n.º 45 revogou o dispositivo 

constitucional que concedia legitimidade para a 
propositura de ação declaratória de constitucionalidade 
tão somente ao presidente da República, mesa do 
Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados ou 
ao procurador-geral da República.  

(B) O Supremo Tribunal Federal, por maioria qualificada de 
dois terços dos ministros, poderá conceder medida 
cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, 
de modo que juízes e tribunais suspendam o 
julgamento dos processos quem envolvam a aplicação 
de lei ou ato normativo, objeto do controle, até seu 
provimento final.  

(C) Restará prejudicada a ação direta de 
inconstitucionalidade em face de medida provisória 
convertida em lei, inclusive as reeditadas.  

(D) A ação direta de inconstitucionalidade constitui 
autêntico processo objetivo, cuja finalidade é a 
proteção do texto constitucional diante das 
impropriedades infraconstitucionais. Há presença de 
lide e de contraditório exercitado pelo procurador-geral 
da República.  

(E) Os decretos autônomos constituem verdadeira 
providência de caráter integrador, visando suprir a 
ausência legislativa de interesse público. Entretanto, 
não alcançam os requisitos da abstração e 
imperatividade, inerentes às leis em espécie, de tal 
modo que não podem ser considerados como objeto 
de ação direta de inconstitucionalidade. 

 
 
 
QUESTÃO 25 ____________________________________ 
 
A respeito do Poder Executivo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O presidente e o vice-presidente da República não 

poderão se ausentar do país por prazo superior a vinte 
dias sem a prévia autorização do Congresso Nacional, 
sob pena de perda dos mandatos.  

(B) Diante de vacância dos cargos de presidente e vice-
presidente da República nos últimos dois anos do 
período presidencial caberá, exclusivamente ao 
Congresso Nacional, no prazo de trinta dias, a contar 
da última vaga, realizar eleições para preenchimento 
dos respectivos cargos, na forma da lei.  

(C) Caberá aos ministros de Estado o veto parcial ou total 
de projetos de leis das respectivas pastas.  

(D) O presidente da República poderá delegar ao ministro 
da Defesa Nacional a disposição, mediante decreto, 
sobre declaração e execução da intervenção federal.  

(E) O presidente e o vice-presidente da República serão 
eleitos pelo sistema majoritário e cumprirão um 
mandato de cinco anos, permitida uma reeleição.  
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QUESTÃO 26 ____________________________________  
 
Quanto às disposições atinentes à Administração Pública, 
forte nos dispositivos da Constituição Federal vigente, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Dado edital prevê a validade de um concurso público 

por um ano, com possibilidade de sua prorrogação.  
Forte nisso, por expresso permissivo constitucional, é 
facultada à Administração a possibilidade de dilatá-lo 
até quatro anos, dentro de seu juízo de conveniência e 
oportunidade.  

(B) Atendendo ao princípio da moralidade, é vedada a 
abertura de concurso público em havendo, ainda, 
candidatos aprovados de certame anterior e dentro da 
validade. 

(C) A acumulação de cargos ou empregos públicos vem 
expressa na Constituição, permitindo-se, e, desde que 
havendo compatibilidade de horários, exclusivamente o 
exercício de duas atividades de Magistério; uma de 
Magistério e um cargo técnico ou científico ou dois 
cargos de Médico.  

(D) Qualquer carreira do serviço público poderá ter sua 
remuneração via subsídio. 

(E) Posto os aposentados não mais ocuparem cargo, a 
eles não se aplicam as vedações quanto ao acúmulo 
de cargos e empregos públicos.  

 
 
QUESTÃO 27 ____________________________________  
 
Quanto aos princípios constitucionais previstos na 
Constituição Federal vigente, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A vedação de contratação de parentes, recentemente 

tratada pelo Supremo Tribunal Federal, abrange todos 
os cargos, empregos e funções públicos, de todos os 
entes da Federação. 

(B) Desde a sua promulgação, são princípios da 
Administração Pública: legalidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade e eficiência. 

(C) Através da garantia do direito de petição, vê-se 
assegurado o princípio da publicidade. 

(D) Dado o Estado jurídico de Direito, também ao Direito 
Privado é aplicável o princípio da legalidade tal como 
adotado na Administração Pública. 

(E) São poderes administrativos expressos somente o 
vinculado e o discricionário. 

 
 
QUESTÃO 28 ___________________________________  
 
A respeito dos atos e dos poderes administrativos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O poder de polícia é um poder regulamentar. 
(B) O dever de hierarquia é aplicável a todos os órgãos e 

entidades de todos os Entes, de todos os Poderes, em 
todas suas funções.  

(C) Por ser o exercício de um poder de polícia, a atividade 
regulatória poderá ser remunerada via cobrança de 
taxas. 

(D) Instrumentos de retirada da validade dos atos 
administrativos, a revogação e a anulação têm efeitos 
denominados ex tunc. 

(E) Como princípio da fundamentação dos atos 
administrativos, deve o ato de revogação apontar os 
motivos legais e constitucionais pelos quais está sendo 
retirado do mundo jurídico, sob pena de anulação do 
ato revogatório. 

 
 

QUESTÃO 29 ____________________________________ 
  

Determinada sociedade comercial apurava os tributos 
indiretos incidentes sobre suas atividades comerciais, 
comunicava o apurado ao fisco e deixava de recolhê-los no 
vencimento, sendo que, em parte das operações, não eram 
emitidas notas fiscais e, por isso, não era contabilizado ou 
apurado o tributo. Com receio de ser fiscalizado, passados 
cinco anos, requereu o pagamento do devido em prestações 
mensais. 
 

 Mediante essa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O pagamento em parcelas da dívida atrasada não 

descaracteriza a denúncia espontânea. 
(B) A sociedade comercial poderá saldar o débito em 

parcelas, sendo que o instituto aplicado à espécie é a 
moratória, que, quando cumprida, extinguirá o crédito 
tributário. 

(C) Só poderá ser beneficiado com a denúncia espontânea 
o tributo lançado por homologação, não o incidente nas 
operações em que não foram emitidas as notas fiscais. 

(D) A denúncia espontânea exclui a multa pelo atraso no 
recolhimento do tributo. 

(E) Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por 
homologação, a inscrição do débito em dívida ativa 
independe de procedimento administrativo fiscal para 
apurar a liquidez e exigibilidade do título executivo. 

 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________ 
 
Acerca de direito tributário, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os estados e o Distrito Federal detêm competência 

residual para instituir impostos de competência da 
União, quando esta não instituir o tributo de sua 
competência. 

(B) O município poderá instituir taxa pela utilização de 
seus bens, tendo como base de cálculo o custo da 
manutenção dividido pelo número de usuário. 

(C) O princípio da anterioridade constitui-se na proibição 
de se instituir tributos no mesmo exercício financeiro 
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, que pode deixar de ser aplicado no caso de 
iminência de guerra externa. 

(D) São isentas do pagamento de impostos as entidades 
de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos legais. 

(E) A substituição tributária não admite restituição, uma 
vez que não é possível de identificação do contribuinte 
de fato. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 ____________________________________ 
 
No que concerne ao regime jurídico dos contratos 
administrativos, assinale alternativa correta. 
 
(A) Nas hipóteses de tomada de preço, o instrumento 

formal de contrato é facultativo. 
(B) Não se admite contrato com prazo de vigência 

indeterminado. 
(C) Nas hipóteses de inexigibilidade, o instrumento formal 

de contrato é facultativo. 
(D) Excepcionalmente se admitirá contratação verbal. 
(E) Nas hipóteses de dispensa, o instrumento formal de 

contrato é facultativo. 
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QUESTÃO 32 ____________________________________  
 
Acerca das chamadas “cláusulas exorbitantes”, assinale 
alternativa correta. 
 
(A) Estabelecem poderes especais para a Administração 

Pública, desde que estabelecidos no contrato. 
(B) Autorizam a Administração Pública a alterar as 

cláusulas econômico-financeiras unilateralmente. 
(C) Configuram matéria de direito privado, estranha ao 

objeto contratual. 
(D) Conferem prerrogativas ao Poder Público             não-

extensíveis ao setor privado. 
(E) Estabelecem poderes especiais para a Administração 

Pública, não sujeita a controle jurisdicional. 
 
 
QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que os contratos administrativos 
dispensam a forma escrita. 
 
(A) Nos casos de licitação dispensada em razão do valor 

“insignificante”. 
(B) Nos casos em que a Administração possa substituir o 

contrato por nota de empenho. 
(C) Nas compras de pequeno valo e pronto pagamento, 

conforme a lei. 
(D) Nos casos de licitação inexigível em razão do valor 

“insignificante”. 
(E) A Administração jamais poderá dispensar o 

instrumento de contrato. 
 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________  
 
Assinale alternativa em que há exceção  ao regime de 
execução indireta de obras públicas. 
 
(A) Administração contratada. 
(B) Empreitada por preço global. 
(C) Empreitada por preço unitário. 
(D) Empreitada por preço integral. 
(E) Empreitada por preço global e empreitada por preço 

integral. 
 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________  
 
A Lei n.º 8.666/1993 prevê modalidade apropriada de 
alienação dos imóveis adquiridos por dação em pagamento. 
Assinale a alternativa que traz corretamente essa previsão. 
 
(A) Leilão. 
(B) Pregão. 
(C) Leilão ou pregão. 
(D) Concorrência ou convite. 
(E) Concorrência ou leilão. 
 
 
QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
“Alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, de áreas 
remanescentes ou resultante de obra pública, a qual se torne 
inaproveitável isoladamente”. Essa afirmativa refere-se à 
 
(A) investidura.  
(B) retrovenda. 
(C) dação ou retrovenda. 
(D) retrocessão. 
(E) retrocessão ou retrovenda. 
 

QUESTÃO 37 ____________________________________ 
 
Para que o procedimento licitatório possa ser revogado, 
bastará 
 
(A) a ilegalidade em alguma fase do procedimento de 

abertura das propostas. 
(B) a conveniência da administração, sem necessidade de 

motivação. 
(C) a ilegalidade em alguma fase do procedimento de 

habilitação. 
(D) o provimento de recursos dos licitantes. 
(E) a superveniência de algum fato, acompanhada de sua 

respectiva motivação. 
 
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________ 
 
No tocante à dispensa e à inexigibilidade de licitação, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A contratação de profissional do setor artístico é 

dispensável. 
(B) A doação de bem público para outro órgão da 

administração é dispensável. 
(C) A contratação de associação ou empresa de 

portadores de deficiência física, de comprovada 
idoneidade, é dispensada.  

(D) A aquisição de bens destinados exclusivamente à 
pesquisa científica e tecnológica com recursos 
concedidos pela CAPES é dispensável. 

(E) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, a 
licitação é dispensada. 

 
 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________ 
 
Considere a situação hipotética de a ADASA querer celebrar 
um contrato de obra no valor de R$ 30.000,000. Nessa 
situação, é correto afirmar que a ADASA 
 
(A) poderá valer-se da dispensa para efetuar o contrato. 
(B) poderá valer-se da inexigibilidade para efetuar o 

contrato. 
(C) deverá licitar na modalidade convite. 
(D) deverá licitar na modalidade concorrência. 
(E) poderá licitar na modalidade tomada de preços. 
 
 
 
QUESTÃO 40 ____________________________________ 
 
Os serviços públicos, no Brasil, são prestados sob regime 
jurídico especial, distinto do comum, seja exercido pelo 
Estado ou por empresas privadas. Acerca da prestação dos 
serviços público, assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) A concessão de serviço público é a delegação a 

pessoa jurídica que demonstre sua capacidade de 
desempenho e execute o serviço por sua conta e risco. 

(B) A concessão de serviços públicos não se pode dar por 
prazo indeterminado. 

(C) A concessão é formalizada mediante contrato 
administrativo, precedido de licitação na modalidade 
concorrência.  

(D) Na concessão, ocorre a transferência da titularidade do 
serviço ao concessionário, nas condições 
estabelecidas em contrato. 

(E) O contrato de concessão é comutativo e intuitu 
personae. 



 

FUNDAÇÃO UNIVERSA                                                       CONCURSO PÚBLICO – ADASA – CARGO 101                                                                     Página 11 de 19 

QUESTÃO 41 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao regime das 
concessões de serviço público. 
 
(A) O Poder Concedente pode delegar a particulares 

serviços que têm como característica o poder de 
polícia. 

(B) No julgamento das propostas de licitação, não se pode 
adotar o critério do menor valor da tarifa do serviço 
público a ser prestado. 

(C) Denomina-se encampação a retomada do serviço 
concedido, durante o prazo da concessão, por motivo 
de interesse público. 

(D) A licitação para outorga da concessão poderá ser 
realizada na modalidade de concorrência ou tomada de 
preços. 

(E) O serviço público concedido deve ser remunerado 
mediante taxa. 

 
 
QUESTÃO 42 ____________________________________  
 
Acerca de bens públicos, assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) As cavidades naturais subterrâneas e os sítios 

arqueológicos e pré-históricos, desde que não situados 
em propriedade dos Estados, pertencem à União.  

(B) Nem todas as terras devolutas pertencem à União. 
(C) Os lagos e rios que banham mais de um Estado 

pertencem à União. 
(D) Todos os potenciais de energia hidráulica pertencerão 

a União. 
(E) Todas as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios são de propriedade da União. 
 
 
QUESTÃO 43 ____________________________________  
 
No Brasil, não é uniforme o entendimento doutrinário acerca 
do direito ambiental; entretanto, através de uma leitura mais 
apurada da Constituição Federal, é possível extrair alguns 
princípios fundamentais que o caracterizam. Acerca desses 
princípios constitucionais, assinale alternativa correta. 
 
(A) Para instalar uma usina nuclear em determinado 

estado da Federação, será necessária a aprovação de 
lei estadual específica. 

(B) A Constituição protege com prioridade o ecossistema 
do Pantanal Mato Grossense de maneira que não é 
permitida nenhuma propriedade privada dentro dessa 
área protegida.  

(C) Pelo princípio do poluidor pagador aquele que poluir 
determinada área tem obrigação de recuperá-la e/ou 
indenizar os prejuízos naturais causados.  

(D) A competência para fiscalizar a aplicação das normas 
ambientais é exclusiva União. 

(E) A Administração Pública, em função de sua função 
estatal, está dispensada de realizar estudo prévio de 
impacto ambiental. 

 
 
QUESTÃO 44 ____________________________________  
 
Quando a extinção do contrato é dada em razão da sua 
inexecução, tem-se a  
 
(A) encampação. 
(B) caducidade. 
(C) rescisão. 
(D) anulação. 
(E) revogação. 

QUESTÃO 45 ____________________________________ 
 
A empresa concessionária de serviços públicos possui 
diversos encargos, assinale a alternativa que apresenta um 
desses encargos. 
 
(A) Permitir o acesso dos usuários aos seus registros 

contábeis. 
(B) Dar informações aos usuários a respeito de seus 

resultados financeiros. 
(C) Constituir servidões, quando admitido no contrato. 
(D) Tomar empréstimos com o poder concedente a fim de 

dar continuidade aos serviços. 
(E) Arcar com eventuais desapropriações feitas pelo poder 

concedente. 
 
 
QUESTÃO 46 ____________________________________ 
 
Acerca do Direito ambiental constitucional e seus reflexos, 
assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) Lei complementar federal pode alterar proteção 

constitucionalmente prevista para a Serra do Mar. 
(B) Pelo princípio da prevenção, o Estado deve atuar de 

forma antecipada, sempre visando à redução ou à 
eliminação dos riscos que possam causar danos ao 
meio ambiente. 

(C) A União tem competência para fiscalizar as áreas de 
reservas indígenas. 

(D) As pessoas físicas e jurídicas não estão sujeitas as 
mesmas sanções para o caso de lesionarem o meio 
ambiente. 

(E) No trato do meio ambiente, a Constituição Federal 
separa a competência material da competência 
legislativa. 

 
 
QUESTÃO 47 ____________________________________ 
 
No que tange ao Instituto Brasília Ambiental, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) É uma Fundação Pública de Direito Público. 
(B) Está subordinada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
(C) Integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA). 
(D) Pode celebrar contratos, mas não pode celebrar 

convênios. 
(E) Não pode receber doações ou legados. 
 
 
QUESTÃO 48 ____________________________________ 
 
Acerca do Fundo Único do Meio Ambiente (FUNAM) e do seu 
respectivo Conselho de Administração, assinale a alternativa 
incorreta . 
 
(A) O FUNAM foi criado em substituição ao Fundo de 

Melhoria e Gestão de Parques (PROPARQUES). 
(B) O Conselho de Administração do FUNAM será 

presidido pelo Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

(C) O Conselho de Administração do FUNAM tem como 
finalidade aprovar a proposta anual de orçamento. 

(D) O Conselho de Administração do FUNAM tem como 
um de seus membros o Presidente o Instituto Brasília 
Ambiental. 

(E) A sociedade civil terá seu representante no FUNAM, 
que será o mesmo representante dos órgãos 
vinculados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente. 
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QUESTÃO 49 ____________________________________  
 
No tocante à Política de Recursos Hídricos do Distrito 
Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os recursos hídricos são considerados na unidade do 

ciclo hidrológico, compreendendo as fases aérea e 
superficial. 

(B) Um dos fundamentos da Política de Recursos Hídricos 
do Distrito Federal é a previsão de que em situações 
de escassez, uma das prioridades no uso dos recursos 
hídricos é a dessedentação de animais. 

(C) Um dos objetivos principais da Política de Recursos 
Hídricos é a gestão sistemática dos recursos, sem 
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. 

(D) Os planos de recursos hídricos serão elaborados com 
base nos rios e lagos que compõem o Distrito Federal. 

(E) Um dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos 
é a centralização das atividades de gerenciamento dos 
recursos. 

 
 
 
QUESTÃO 50 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa incorreta  no que tange aos planos de 
recursos hídricos e à outorga de direitos de uso desses 
recursos. 
 
(A) O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos 

Hídricos será elaborado para todo o Distrito Federal.  
(B) É prevista a participação da população na elaboração 

desses planos de recursos por meio de audiências 
públicas. 

(C) A extração de água de aquífero subterrâneo para 
consumo final está, obrigatoriamente, sujeito a outorga 
pelo Poder Público. 

(D) As acumulações de volumes de água consideradas 
insignificantes independem de outorga do poder 
Público. 

(E) A outorga será efetivada por ato de autoridade 
competente do Poder Executivo, após aprovação da 
maioria absoluta da Câmara Legislativa. 

 
 
 
QUESTÃO 51 ____________________________________  
 
A Agência Nacional de Águas (ANA), é a entidade federal de 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Acerca de sua natureza jurídica e de suas 
competências, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A ANA é uma autarquia federal sob regime especial, 

com autonomia administrativa e financeira, 
subordinada ao Ministério do Meio Ambiente com a 
finalidade de gerenciar a Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

(B) Não existe previsão de unidades administrativas 
regionais da ANA. 

(C) A ANA não pode delegar ou atribuir às agências de 
água ou de bacia hidrográfica a execução de 
atividades de sua competência.  

(D) Em nenhuma hipótese, a outorga de direito de uso de 
recursos hídricos poderá ter prazo superior a trinta e 
cinco anos. 

(E) O período de retorno de investimento pode ser utilizado 
como instrumento de fixação de prazo das outorgas de 
direito de uso de recursos hídricos. 

 
 

QUESTÃO 52 ____________________________________ 
 
A respeito da estrutura orgânica da Agência Nacional de 
Águas e de seu patrimônio, assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) Os dirigentes da ANA não estão impedidos de exercer 

outra atividade profissional. 
(B) A administração da ANA compete à Diretoria 

Colegiada. 
(C) O Diretor da ANA será escolhido pelo Presidente da 

República entre os membros da sua Diretoria 
Colegiada. 

(D) A ANA pode receber doações, legados, subvenções e 
outros recursos.  

(E) A ANA poderá cobrar taxa anual de fiscalização, tendo 
como fato gerador o exercício do poder de polícia na 
fiscalização da prestação de serviços públicos de 
irrigação e operação da adução de água bruta. 

 
 
 
 
QUESTÃO 53 ____________________________________ 
 
Acerca da Lei n.º 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O abastecimento de água potável não faz parte do que 

se entende por saneamento básico. 
(B) Não constitui serviço público a ação de saneamento 

executada por meio de soluções individuais, desde que 
o usuário não dependa de terceiros para operar os 
serviços. 

(C) A prestação regionalizada de serviços públicos de 
saneamento básico é caracterizada por um único 
prestador para cada município. 

(D) O plano de saneamento básico sempre deverá 
englobar integralmente o território federal. 

(E) Os planos de saneamento básico não precisam 
necessariamente ser compatíveis com os planos das 
bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. 

 
 
 
 
QUESTÃO 54 ____________________________________ 
 
Acerca da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) Compete a ANEEL implementar as políticas e diretrizes 

do governo federal para a exploração da energia 
elétrica e o aproveitamento dos potencias hidráulicos. 

(B) A ANEEL será dirigida por um diretor-geral e quatro 
diretores, em regime de colegiado. 

(C) A administração da ANEEL será objeto de contrato de 
gestão. Esse contrato será avaliado periodicamente e, 
se necessário, revisado por ocasião da renovação 
parcial da diretoria da autarquia.  

(D) A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou 
projetos de aproveitamentos de potenciais hidráulicos 
deverá ser informada à ANEEL, gerando direito de 
preferência para a obtenção de concessão para serviço 
público ou uso de bem público. 

(E) O ex-dirigente da ANEEL continuará vinculado à 
autarquia nos doze meses seguintes ao exercício do 
cargo. 
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QUESTÃO 55 ____________________________________  
 
Entre os princípios fundamentais a serem observados na 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico, não  
se inclui 
 
(A) universalização do acesso. 
(B) gerenciamento participativo. 
(C) eficiência e sustentabilidade econômica.  
(D) controle social. 
(E) segurança, qualidade e regularidade. 
 
 
QUESTÃO 56 ____________________________________  
 
Quanto à titularidade do petróleo e do gás natural, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Pertencem à União os depósitos de petróleo existentes 

no mar territorial e na plataforma continental, enquanto 
que o existente na zona econômica exclusiva pertence 
a comunidade internacional. 

(B) Não constitui monopólio da União a refinação de 
petróleo estrangeiro. 

(C) As atividades econômicas relacionadas à pesquisa, à 
extração e à refinação do petróleo podem ser 
exercidas, mediante autorização, por empresas 
constituídas sob as leis brasileiras.  

(D) Os hidrocarbonetos fluidos existentes no território 
nacional pertencem aos estados em que se acharem. 

(E) O transporte marítimo do petróleo bruto não constitui 
monopólio da União. 

 
 
QUESTÃO 57 ____________________________________  
 
São fundamentos da política nacional de recursos hídricos, 
exceto : 
 
(A) A água é um bem dominical. 
(B) A água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico.  
(C) A gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas. 
(D) A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 

(E) A gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público. 

 
 
QUESTÃO 58 ____________________________________  
 
No tocante à política ambiental do Distrito Federal, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A política ambiental do Distrito Federal deverá ser 

consubstanciada na forma de um plano setorial. 
(B) Os projetos de parcelamento do solo deverão ser 

aprovados pela Secretaria de Infra-Estrutura. 
(C) O estudo prévio de impacto ambiental será realizado 

por equipe multidisciplinar habilitada, dependente 
indiretamente da proponente do projeto, que será 
responsável pelos resultados apresentados. 

(D) No estudo de impacto ambiental, a área de influência 
do projeto incluirá os limites da bacia hidrográfica que 
abriga o empreendimento e das que estejam sujeitas à 
ação impactante. 

(E) A audiência pública não é obrigatória para todo estudo 
de impacto ambiental. 

 

QUESTÃO 59 ____________________________________ 
 
Acerca do saneamento básico e domiciliar, assinale a 
alternativa incorreta . 
 
(A) A ampliação e operação de sistemas de saneamento 

básico dependem de prévia aprovação dos respectivos 
projetos pela Secretaria do Meio Ambiente. 

(B) A competência para promoção de medidas de 
saneamento básico e domiciliar residencial é exclusiva 
do Estado. 

(C) Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados 
e deverão receber destinação adequada, de forma a se 
evitar contaminação de qualquer natureza. 

(D) É proibida a instalação de rede de esgotos sem a 
respectiva estação de tratamento. 

(E) É obrigatória a incineração de lixo hospitalar, bem 
como sua adequada coleta e transporte, sempre 
obedecendo às normas técnicas pertinentes. 

 
QUESTÃO 60 ____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta no que tange às infrações e às 
sanções previstas pela lei de política ambiental do Distrito 
Federal. 
 
(A) A advertência deve ser aplicada sempre com a fixação 

de prazo para regularização da situação, sob pena de 
punição mais grave. 

(B) O infrator, pessoa física ou jurídica, é responsável, 
independentemente de culpa, pelo dano que causar ou 
puder causar ao meio ambiente e a terceiros afetados 
por sua atividade. 

(C) Entre as punições estabelecidas na lei, não se inclui a 
perda ou suspensão da participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito 
do Distrito Federal. 

(D) A reincidência verifica-se quando o agente comete 
nova infração ambiental, do mesmo tipo ou não, ou 
quando der causa a danos graves à saúde humana ou 
à degradação ambiental extensa. 

(E) As circunstâncias atenuantes sempre preponderam 
sobre as agravantes. 

 
QUESTÃO 61 ____________________________________ 
 
A Contabilidade Pública, aplicando normas de escrituração 
contábil, registra a previsão das receitas, a fixação das 
despesas e as alterações introduzidas no orçamento. Qual o 
objeto da Contabilidade Pública? 
 
(A) O patrimônio. 
(B) As receitas. 
(C) As despesas. 
(D) Os juros. 
(E) Os investimentos. 
 
QUESTÃO 62 ____________________________________ 
 
No regime contábil são consideradas a receita e a despesa 
do exercício, ou seja, tudo o que se receber ou se pagar 
durante o ano financeiro, mesmo que se trate de receita e 
despesa referentes a exercícios anteriores. Encerrado o 
exercício, as receitas e as despesas que, apesar de lhe 
pertencerem, não tiverem sido arrecadadas ou pagas, serão 
transferidas para o orçamento do ano seguinte 
representando o regime 
 
(A) de concorrência. 
(B) de caixa. 
(C) de competência. 
(D) tributário. 
(E) misto. 
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QUESTÃO 63 ____________________________________  
 
Um programa é o instrumento de organização da atuação 
governamental que articula um conjunto de ações que 
concorrem para a concretização de um objetivo comum 
preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no 
plano, visando à solução de um problema ou ao atendimento 
de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Os 
programas que resultam em bens ou serviços ofertados 
diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis 
de mensuração, são os programas 
 
(A) de gestão de políticas públicas. 
(B) de serviços ao Estado. 
(C) de investimento. 
(D) de excelência. 
(E) finalísticos. 
 
 
 
QUESTÃO 64 ____________________________________  
 
Existem princípios básicos que devem ser seguidos para a 
elaboração e o controle do orçamento e que estão definidos 
na Constituição, na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, 
no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A 
Lei n.º 4.320/1964 estabelece os fundamentos da 
transparência, dentre eles aquele que preconiza que cada 
esfera de governo deve possuir apenas um orçamento, 
fundamentado em uma única política orçamentária e 
estruturado uniformemente, obedecendo ao princípio 
 
(A) da universalidade. 
(B) da transparência. 
(C) da publicidade. 
(D) da unidade. 
(E) dos programas de Investimento. 
 
 
 
QUESTÃO 65 ____________________________________  
 
Ao balanço que demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos 
de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos 
em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte, dá-se o nome de 
 
(A) patrimonial. 
(B) social. 
(C) financeiro. 
(D) orçamentário. 
(E) custeio. 
 
 
 
QUESTÃO 66 ____________________________________  
 
O conjunto de tecnologias relacionadas ao Geoprocessamento 
é necessariamente composto por 
 
(A) processamento manual de imagens, controle remoto, 

modelagem artificial do terreno e sistemas integradores 
de banco de dados. 

(B) sistema de projeção, sistema de geoprocessamento, 
rede geodésica e datum. 

(C) software, hardware, banco de dados gráfico e banco de 
dados alfanumérico. 

(D) rede geodésica, rede local, hardware, banco de dados 
alfanumérico e sistema de geoprocessamento. 

(E) hardware, software e rede geodésica. 

QUESTÃO 67 ____________________________________ 
 
Considerando que dutos de transporte (gasodutos, oleodutos 
etc.) são estruturas que se desenvolvem de forma linear, tais 
como as rodovias e linhas de transmissão de energia elétrica, 
muitas vezes atravessando diversos fusos desde seu início 
até seu final, o sistema de coordenadas mais adequado a ser 
utilizado em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), 
para o registro das informações espaciais de uma extensa 
rede de dutos de transporte, é o sistema de coordenadas 
 
(A) UTM (E,N). 
(B) geodésicas (latitude e longitude). 
(C) plano-topográficas (x,y). 
(D) retangulares locais (x,y). 
(E) de Gauss-Krüger. 
 
 
QUESTÃO 68 ____________________________________ 
 
Em uma visão abrangente, as vantagens específicas de um 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) podem ser 
sumariadas em três componentes principais. Quais são eles? 
 
(A) Impressão espacial, tratamento e manipulação das 

informações. 
(B) Visualização espacial, plotagem e manipulação de 

parâmetros. 
(C) Roteamento das informações, plotagem e manipulação 

dos dados. 
(D) Manipulação espacial, roteamento de dados e 

visualização. 
(E) Visualização, organização de dados e modelagem 

espacial. 
 
 
QUESTÃO 69 ____________________________________ 
 
As imagens representam formas de captura indireta de 
informação espacial e constituem uma peça importante em 
um trabalho de geoprocessamento. Dessa forma, são 
importantes características da imagem de satélite o número e 
a largura de bandas do espectro eletromagnético capturadas, 
a menor área da superfície terrestre observada 
instantaneamente por cada sensor, o nível de quantização 
registrado pelo sistema sensor e o intervalo entre duas 
passagens do satélite pelo mesmo ponto. Essas 
características referem-se, respectivamente, a quais 
resoluções? 
 
(A) Resolução espectral, resolução espacial, resolução 

radiométrica e resolução temporal. 
(B) Resolução espacial, resolução espectral, resolução 

radiométrica e resolução temporal. 
(C) Resolução espacial, resolução espectral, resolução 

temporal e resolução radiométrica. 
(D) Resolução espectral, resolução espacial, resolução 

temporal e resolução radiométrica. 
(E) Resolução temporal, resolução espectral, resolução 

espacial e resolução radiométrica. 
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QUESTÃO 70 ____________________________________  
 
Em Geoprocessamento, o espaço geográfico pode ser 
modelado segundo duas visões complementares: os modelos 
de campos e objetos. O modelo de campos enxerga o espaço 
geográfico como uma superfície contínua, sobre a qual variam 
os fenômenos a serem observados segundo diferentes 
distribuições. O modelo de objetos representa o espaço 
geográfico como uma coleção de entidades distintas e 
identificáveis. Assim, dados temáticos admitem tanto a 
representação matricial quanto a vetorial. A figura a seguir 
exemplifica essa representação vetorial e matricial de um 
mapa temático. 
 

 
 
Assinale a alternativa correta que correlaciona os algarismos 
às respostas que completam, adequadamente, a tabela de 
comparação entre o armazenamento matricial e vetorial para 
mapas temáticos. 
 

Aspecto Representação 
Vetorial 

Representação 
Matricial 

Relações espaciais 
entre objetos 

Relacionamentos 
topológicos entre 
objetos disponíveis 

I 

Ligação com banco 
de dados II 

Associa atributos 
apenas a 
classes do mapa 

Escalas de Trabalho III IV 
Armazenamento V VI 
 
 
(A) I - Por coordenadas; 

II - Devem ser inferidos; 
III - Adequado tanto para grande quanto a pequena; 
IV - Mais adequado para a pequena; 
V - Por matrizes; 
VI - Associa atributos a elementos gráficos. 

(B) I - Devem ser inferidos; 
II - Associa atributos a elementos gráficos;  
III - Mais adequado para a pequena; 
IV - Adequado tanto para grande quanto a pequena; 
V - Por coordenadas; 
VI - Por matrizes. 

(C) I - Devem ser inferidos; 
II - Associa atributos a elementos gráficos; 
III - Adequado tanto para grande quanto a pequena; 
IV - Mais adequado para a pequena; 
V - Por matrizes; 
VI - Por coordenadas. 

(D) I - Devem ser inferidos; 
II - Associa atributos a elementos gráficos; 
III - Adequado tanto para grande quanto a pequena; 
IV - Mais adequado para a pequena; 
V - Por coordenadas;  
VI - Por matrizes. 

(E) I - Por coordenadas; 
II - Associa atributos a elementos gráficos; 
III - Adequado tanto para grande quanto a pequena; 
IV - Mais adequado para a pequena;  
V - Por matrizes; 
VI - Devem ser inferidos. 

 
RASCUNHO 
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Figura ampliada, para responder à questão 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
PROVA DISCURSIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Em casos de fuga ao tema, de haver texto com quantidade inferior a 30 (trinta) linhas, de não haver texto ou haver marca de identificação do 

candidato, será atribuída nota zero ao Texto avaliado.  

� No Texto avaliado, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência, a elaboração crítica e o correto uso das normas de Redação Oficial 

totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (ND), assim distribuídos: 

a) Tema/Texto (TX), pontuação máxima igual a 5,0 pontos. Será verificada a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação 

à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto e obediência ao número de linhas exigido) e a organização textual; 

b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 5,0 pontos. Será verificada a especificação do tema, conhecimento do assunto, seleção de 

ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao tema, 

com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição estabelecendo um diálogo contemporâneo; 

c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 5,0 pontos. Será verificada a coerência argumentativa (seleção e ordenação de 

argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que dela tiram ou entre afirmações e as consequências 

que delas decorrem); 

d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 5,0 pontos. Será verificada a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao 

tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas, que 

visem propor valores e conceitos. 

Dessa forma, ND = TX + AR + CA + EC. 

� A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se 

aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação.  

� Será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.  

� Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 

extensão máxima de 50 (cinquenta) linhas.  

� Será calculada a pontuação final na prova discursiva (NPD) da seguinte forma: NPD = ND – ((NE/TL) x 5). 

� Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver NPD < 0,00. 

REFERÊNCIAS PARA CORREÇÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 

Para elaboração do Texto Dissertativo, atente para as seguintes orientações: 

� O Texto tem o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua 

Portuguesa. O candidato deverá produzir, a partir do tema proposto, um Texto, com extensão mínima de 30 (trinta) linhas e máxima de 50 

(cinquenta), primando pela clareza, precisão, consistência e concisão. 

� O Texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, não 

sendo permitida a interferência e(ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência. 

� O Texto com letra considerada ilegível pela Banca Examinadora será anulado. 

� A Folha de Texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena 

de anulação do Texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de Texto definitivo acarretará a 

anulação do Texto. 

� A Folha de Texto definitivo será o único documento válido para avaliação do Texto. A folha para rascunho neste caderno é de 

preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 
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 Nos dias atuais, regular uma indústria não é mais sinônimo de regulação de um monopólio. A desverticalização 
ocorrida na maior parte dos países que empreenderam essas reformas econômicas gerou segmentos de atividade com 
distintas estruturas de mercado. A consequência principal desse processo é a inadequação dos instrumentos tradicionais de 
regulação setorial. Assim, a simples criação de novos órgãos reguladores não assegura o cumprimento automático das 
funções de interesse público.  
 
 Neste novo contexto, a tarefa de regulação tornou-se muito mais complexa, exigindo tanto nova aprendizagem quanto 
às estruturas de mercado como quanto ao comportamento estratégico das empresas. 
 
 A dificuldade central colocada para as agências de regulação está relacionada com a insuficiência dos instrumentos 
tradicionais de regulação setorial. Existem preocupações quanto à ausência de instrumentos de regulação que deem conta da 
velocidade das mudanças tecnológicas e dos comportamentos estratégicos dos principais agentes das indústrias de 
infraestrutura.  
 
 Essa “corrida atrás do mercado” gera a necessidade de preservar um grau de flexibilidade na estrutura regulatória, 
sem ferir o preceito básico de regras estáveis que confiram confiança às decisões de financiamento e de investimento. 
 

Helder Queiroz Pinto Jr. Papel das Agências Reguladoras: Notas sobre o I Fór um Mundial de Regulação de Energia . Agosto/2000 (com adaptações). 

 
 
Com base na situação contemplada no texto, redija um texto dissertativo  que aborde, necessariamente, como a regulação 
pode acompanhar as mudanças tecnológicas e os comportamentos estratégicos das empresas. 
 
 

TEMA 
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RASCUNHO 

FOLHA DE RASCUNHO 
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RASCUNHO 

FOLHA DE RASCUNHO 
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