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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P2)
Julgue os itens a seguir, acerca do sistema de governança do
Sistema Elétrico Brasileiro (SEB). 

51 Integram o sistema de governança do setor elétrico brasileiro
o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o
Ministério de Minas e Energia (MME), a ANEEL, a Empresa
de Pesquisa Energética (EPE), o Comitê de Monitoramento do
Setor Elétrico (CMSE), o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) e o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS).

52 O CMSE é presidido pelo ministro de Minas e Energia e, na
sua composição, conta com representantes da ANEEL, da
Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, da CCEE, da
EPE e do ONS.

53 A EPE é o órgão responsável por estabelecer o planejamento
energético nacional. Para tanto, desenvolve estudos nas áreas
de energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados,
carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência
energética, entre outras.

Acerca dos regimes para os prestadores de serviços no SEB, julgue
os itens subsequentes. 

54 Agentes de geração de energia elétrica, previamente à
implantação do empreendimento, devem obter uma concessão
ou uma autorização do poder concedente para produzir energia
elétrica, com exceção do aproveitamento de potenciais
hidráulicos menores ou iguais a 1.000 kW e das usinas
termelétricas com potência menor ou igual a 5.000 kW, que
precisam ser apenas comunicados ao poder concedente.

55 Presta serviço público de distribuição a cooperativa de
eletrificação que não preenche os requisitos para regularização
como permissionária e recebe autorização específica do poder
concedente para operação de instalações de energia elétrica, de
uso privativo de seus associados, cujas cargas se destinem ao
desenvolvimento de atividade predominantemente rural.

Os direitos e deveres dos usuários e das concessionárias dos
serviços de energia elétrica são regulados pela ANEEL, por meio
de resoluções. Com relação a esse assunto, julgue os itens
de 56 a 59.

56 A distribuidora responde, independentemente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras e, se não houver
pendência de responsabilidade do consumidor, o prazo
máximo para ressarcimento do dano por meio de pagamento
em moeda corrente ao solicitante ou, ainda, para providenciar
o conserto ou a substituição do equipamento danificado é de
quarenta e cinco dias após a data do pedido de ressarcimento.

57 O consumidor pode exigir da distribuidora de energia elétrica,
a qualquer tempo, a aferição do respectivo medidor de energia
elétrica. Após a aferição pela distribuidora, o consumidor pode
ainda solicitar a realização de nova aferição do equipamento
junto ao órgão metrológico oficial, hipótese em que os custos
serão assumidos pela concessionária quando for detectado erro
no medidor, e, caso contrário, devem ser arcados pelo
consumidor.

58 É facultado à distribuidora de energia elétrica incluir na fatura
de energia elétrica propagandas comerciais e mensagens
político-partidárias, desde que não interfiram nas informações
obrigatórias.

59 Quando o medidor e demais equipamentos de medição
necessários para o faturamento do serviço prestado são
fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, a
indisponibilidade de equipamentos de medição justifica o
retardamento da ligação e o início do fornecimento,
descaracterizando o descumprimento, pela distribuidora, dos
prazos estabelecidos na regulação do setor.

Julgue os seguintes itens, acerca da comercialização de energia
elétrica e dos regimes de preços e tarifas dos vários segmentos do
setor elétrico.

60 Concessionárias e permissionárias de distribuição de energia
elétrica fornecem energia aos consumidores cativos, de acordo
com tarifas definidas pela ANEEL, que consideram custos não
gerenciáveis, tais como os preços da energia adquirida de
Itaipu, de agentes de geração ou importada, os custos de
transporte dessa energia e os encargos setoriais; e custos
gerenciáveis, como a remuneração dos investimentos da
distribuidora na rede de distribuição, os custos de manutenção
dessa rede, as perdas técnicas e comerciais e os gastos com
pessoal.

61 Os agentes concessionários e autorizados de geração,
importadores de energia, comercializadores e consumidores
livres podem formalizar contratos bilaterais de fornecimento de
energia elétrica com preços e prazos definidos pelos próprios
contratantes, de acordo com a oferta e a procura por energia no
momento de assinatura desses contratos.

62 A CCEE é o local onde os contratos celebrados entre agentes
de geração, distribuição, importação, comercialização e
consumidores livres, que atuam no Sistema Interligado
Nacional, são registrados.

63 O preço de liquidação das diferenças é calculado
antecipadamente, com periodicidade máxima semanal, para
cada submercado, com base no custo marginal da operação, e
deve observar, entre outros fatores, as condições técnicas e
econômicas para o despacho das usinas, incluindo a
disponibilidade de equipamentos de geração e transmissão e as
projeções para a demanda de energia, para os preços dos
combustíveis e para o custo do deficit de energia elétrica.

64 No Sistema Interligado Nacional, podem contratar livremente
a energia de que precisam o consumidor e o conjunto de
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou
de direito, cuja carga seja igual ou superior a 500 kW,
atendidos em qualquer tensão, desde que a energia adquirida
seja oriunda das chamadas fontes incentivadas, a saber:
pequenas centrais hidrelétricas, usinas que empreguem
biomassa, usinas solares, usinas eólicas e sistemas de
cogeração qualificada.

65 A legislação assegura aos produtores independentes de energia
elétrica e aos consumidores livres o livre acesso aos sistemas
de distribuição e transmissão de concessionários e
permissionários do serviço público de energia elétrica,
mediante ressarcimento do custo do transporte envolvido,
calculado com base em critérios fixados pelo poder
concedente, competindo ao ONS efetuar as avaliações de
viabilidade técnica dos requerimentos de acesso aos sistemas
de transmissão, e celebrar, em nome das empresas de
transmissão, os contratos de uso dos sistemas de transmissão.
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Julgue os itens seguintes, relativos ao regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

66 Entre as peculiaridades da concessão, está a possibilidade de
o poder concedente decretar a intervenção na empresa
concessionária, medida de natureza investigatória, e não
punitiva.

67 As usinas termelétricas destinadas à produção independente
podem ser objeto de concessão mediante autorização.

68 A ANEEL dispõe de competência legal para declarar a
utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de
servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de
instalações de concessionários, permissionários e autorizados
de energia elétrica.

No que se refere à legislação pertinente à atuação da ANEEL,
julgue os itens a seguir.

69 De acordo com a legislação de regência, as divergências entre
as concessionárias devem ser dirimidas, no âmbito
administrativo, pelo poder concedente.

70 Apesar de constituir autarquia sob regime especial, a ANEEL
não dispõe de autonomia patrimonial e financeira, por estar
vinculada diretamente ao Ministério de Minas e Energia.

71 Por se tratar de competência própria do Ministério de Minas e
Energia, a atuação no processo de definição e controle de
preços e tarifas não se insere entre as competências da
ANEEL.

72 A critério da diretoria, as reuniões deliberativas destinadas a
resolver pendências entre agentes econômicos do setor de
energia elétrica podem ser públicas.

73 Entre as atribuições exclusivas conferidas pela legislação de
regência ao diretor- geral da ANEEL, está a responsabilização
solidária pelo cumprimento do contrato de gestão.

A respeito da geração e comercialização de energia elétrica, julgue
o item abaixo.

74 Na contratação regulada, os riscos hidrológicos são assumidos
pelos compradores, com direito de repasse às tarifas dos
consumidores finais, nos denominados contratos de
disponibilidade de energia.

No tocante à CCEE e à atuação da ANEEL, julgue o item que se
segue.

75 Tanto eventual quanto temporária, a comercialização pelo
agente autoprodutor dos excedentes de energia elétrica
depende de autorização da CCEE.

Acerca da regulação de cooperativas e da regulação de serviços de
energia elétrica, julgue os itens de 76 a 80.

76 As cooperativas de eletrificação rural, titulares de permissão ou
autorização, recebem classificação de consumidor rural,
subclasse cooperativa de eletrificação rural, e possuem as
tarifas de fornecimento vinculadas aos descontos, caso
atendidas as disposições regulamentares concernentes aos
serviços de eletrificação rural.

77 As permissionárias de serviço público de distribuição de
energia elétrica devem registrar e apurar, separadamente, para
fiscalização pela ANEEL, os investimentos e os custos de
distribuição de energia elétrica, incluindo os relativos às novas
instalações, expansões e modificações do seu sistema elétrico.

78 Quando a fiscalização constatar irregularidade praticada por
agente do setor elétrico, a ANEEL, alternativamente à
imposição de penalidade, pode firmar com a concessionária,
permissionária ou autorizada de serviços e instalações de
energia elétrica termo de compromisso de ajuste de conduta,
visando à adequação da conduta irregular às disposições
regulamentares ou contratuais aplicáveis.

79 Em conformidade com a regulação de serviços de energia
elétrica em vigor, nas instalações de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, em implantação ou a serem
implantadas, devem ser observados os limites de referência
para exposição do público em geral e da população
ocupacional a campos elétricos e magnéticos recomendados
pela Organização Mundial de Saúde. Nas instalações já
existentes, esses limites não precisam ser observados, uma vez
que as adequações dessas instalações, em geral, se mostram
economicamente inviáveis.

80 A partir da detecção de uma condição anormal de operação ou
de contingências múltiplas, o Sistema Especial de Proteção
(SEP) realiza ações automáticas para preservar a integridade
do Sistema Interligado Nacional (SIN), bem como de seus
equipamentos e linhas de transmissão. Essencial para que o
SIN opere com qualidade e segurança, o SEP é um dos
serviços ancilares provido pelos agentes de geração,
transmissão e distribuição vinculados ao SIN, sem ônus para os
demais agentes e consumidores.

A respeito de gestão de pessoas, julgue os itens a seguir. Para isso
considere que a sigla RH, sempre que utilizada refere-se a recursos
humanos.

81 O diretor que propõe uma reunião de confrontação visando
sanear um conflito está adotando uma abordagem estrutural.

82 O diretor que busca reduzir o nível do conflito com uma reação
cooperativa está adotando uma abordagem processual.

83 Para avaliar os colaboradores de sua organização, mensurando
diversos aspectos do desempenho desses colaboradores em
quesitos como regular, bom e excelente, o gerente de RH pode
utilizar o método denominado escala gráfica.

84 O gerente de RH que pretende evitar o efeito halo deve utilizar
métodos de avaliação de desempenho como a comparação
binária e a escala gráfica.

85 O gerente de RH que busca garantir o sucesso na execução do
treinamento deverá atentar para fatores como: qualidade e
preparo dos instrutores e adequação do programa de
treinamento às necessidades da organização.

Acerca do recrutamento e da seleção, julgue os próximos itens.

86 Ao adotar um processo decisório na seleção de pessoal,
embasado nas características negativas de um cargo, o gerente
de RH deverá elaborar um perfil profissiográfico utilizando a
técnica de incidentes críticos.

87 O gerente de RH que busca adotar um processo decisório na
seleção de pessoal para um cargo inovador e que nunca foi
pensado deverá elaborar o perfil profissiográfico utilizando a
técnica de hipótese de trabalho.

88 Para evitar a ocorrência do “princípio de Peter”, o gerente de
RH deve utilizar o recrutamento interno.
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No que se refere à aprendizagem organizacional, julgue o item
subsequente.

89 Ao criar um programa de capacitação embasado em educação
a distância, o gerente de RH tem dificuldades em levantar
modelos, pois é um advento recente próprio da era dos
computadores em rede.

Julgue os itens que se seguem, a respeito dos grupos e equipes de
trabalho.

90 No estágio de desenvolvimento do grupo classificado como
normação, o gerente do grupo começará a ter os componentes
reunidos como uma unidade coordenada.

91 O primeiro estágio de desenvolvimento do grupo com o qual
o gerente terá de se preocupar é o estágio de atrito.

92 Segundo Edgar Schein, o grupo que toma decisão embasada no
método decisão por ausência de reação é dominado por duas
ou três pessoas e não recebe muitas opções de escolha para
decidir.

93 Para Edgar Schein, no método decisão por regra de autoridade,
o gerente toma a decisão pelo grupo, podendo ou não haver
discussão.

Considerando a metodologia conhecida como avaliação SWOT
(strength: forças; weaknesses: fraquezas; opportunities:
oportunidades e threatens: ameaças), que pode servir de base aos
processos de planejamento estratégico, julgue o item abaixo.

94 A identificação das fraquezas refere-se ao ambiente externo
das empresas e das organizações.

Uma organização pode ser caracterizada pela interação entre os
processos nos âmbitos político-normativo, estratégico e
operacional. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

95 O âmbito político refere-se à provisão de meios para atender
aos requisitos operacionais de funcionamento das
organizações.

96 A escolha das estratégicas a serem adotadas envolve critérios
de avaliação de riscos.

Com relação à abordagem sistêmica das organizações, julgue os
itens de 97 a 106.

97 Na abordagem sistêmica, o desempenho de um sistema é
determinado pelas relações diretas de causa e efeito das ações
executadas pelas partes.

98 Nessa abordagem, há possibilidade de o efeito global sobre um
sistema resultar maior ou menor que a soma dos efeitos das
ações das partes.

99 As lideranças situacionais surgem como resultado de
nomeações para ocupação de cargos de chefia.

100 A avaliação de desempenho das organizações envolve a
aferição de indicadores de satisfação de todos os grupos de
interesse, incluindo os clientes ou usuários, independentemente
das relações de poder e da cultura organizacional.

101 O conceito de inovação aberta envolve a comunicação eficaz
com clientes e até com concorrentes organizados em redes para
criação de novos produtos e serviços, a partir de ideias geradas
fora dos ambientes de pesquisa e desenvolvimento das
organizações.

102 A principal diferença entre gestão pública e privada está
calcada nas distinções éticas e na obediência aos princípios dos
servidores, além dos processos de controle das despesas. 

103 As atividades de marketing organizacional precisam ser
autênticas para estimular a fidelidade dos clientes e usuários.

104 O conceito de gestão por competências inclui as atribuições
formais relacionadas aos cargos ocupados pelas pessoas e são
definidas nos planos de cargos e salários.

105 Todas as informações que influem nos processos decisórios
das organizações devem ser de conhecimento exclusivo da
governança corporativa.

106 A eficácia do modelo de gestão por resultados depende da
definição de metas factíveis.

Considerando que os princípios orçamentários formam os pilares de
uma boa gestão de recursos públicos, julgue o item a seguir.

107 A lei de orçamento contém a discriminação da receita e
despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira
e o programa de trabalho do governo, respeitados os princípios
da unidade, universalidade e anualidade.

Julgue o item seguinte com relação às etapas do processo de
elaboração do orçamento federal, aos responsáveis e aos produtos
gerados.

108 A análise e o ajuste da proposta setorial são feitos pela Casa
Civil da Presidência da República, cujo produto é a proposta
orçamentária dos órgãos setoriais, detalhada no Sistema de
Orçamento e Planejamento.

Julgue o item que se segue acerca das alterações na programação
orçamentária e financeira no âmbito do governo federal.

109 Os órgãos setoriais poderão solicitar a flexibilização dos
limites orçamentários no decorrer do exercício para atender às
suas programações, cujos pleitos devem ser encaminhados à
Secretaria de Orçamento Federal.

Julgue o item subsequente acerca da execução orçamentária e do
cumprimento de metas.

110 Se for verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita no Poder Executivo não comportará o cumprimento de
metas e não for promovida a limitação de empenho e
movimentação financeira no prazo estabelecido, o Poder
Legislativo está autorizado a limitar os valores financeiros
relativos aos poderes e órgãos segundo critérios fixados pela
lei de diretrizes orçamentárias.

Com relação à classificação da receita por fonte de recurso, julgue
o item a seguir.

111 A classificação da receita por fonte de recursos procura
identificar quais são os agentes arrecadadores, fiscalizadores
e administradores da receita e qual o nível de vinculação das
mesmas.
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No governo federal, dívida ativa são créditos da fazenda pública de
natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do
transcurso do prazo para pagamento. Acerca da cobrança e
classificação da dívida ativa, julgue os seguintes itens.

112 A dívida ativa é cobrada por meio da emissão da certidão da
dívida ativa da fazenda pública da União inscrita na forma da
lei, valendo como título de execução.

113 As receitas decorrentes de dívida ativa tributária ou não
tributária devem ser classificadas como outras receitas de
capital.

Acerca das categorias econômicas da despesa orçamentária, julgue
o item subsequente.

114 O que diferencia as despesas orçamentárias de capital das
despesas orçamentárias correntes é o fato de estas contribuírem
diretamente ou não para a formação ou aquisição de um bem
de capital.

A respeito das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), julgue o item a seguir.

115 A LDO dispõe acerca das normas relativas ao controle de
custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos.

Acerca do processo de elaboração do projeto de lei orçamentária
anual (PLOA), julgue o item seguinte.

116 O processo de elaboração do PLOA se desenvolve no âmbito
do Ministério da Fazenda e envolve um conjunto articulado de
tarefas complexas, compreendendo a participação dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, o que pressupõe a
constante necessidade de tomada de decisões nos seus vários
níveis.

Com relação à amplitude do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), Julgue o item que se segue.

117 O SIAFI Abrange desde o registro do orçamento inicial da
receita e despesa em todas as unidades gestoras até a emissão
das demonstrações contábeis mensais e anuais, além dos
procedimentos específicos de encerramento e abertura de
exercício.

No que concerne ao pagamento de despesa por meio de suprimento
de fundos, julgue o item subsequente.

118 Cabe aos detentores de suprimento de fundos fornecer
indicação precisa dos saldos em seu poder em 31/12, para
efeito de contabilização e reinscrição da respectiva
responsabilidade pela sua aplicação em data posterior.

Relativamente aos restos a pagar e às despesas de exercícios
anteriores, julgue o próximo item.

119 A despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido
cancelada, não estando mais vigente o direito do credor,
poderá ser paga à conta de dotação destinada a atender
despesas de exercícios anteriores.

Acerca da movimentação da conta única do tesouro nacional, julgue
o item a seguir.

120 É efetuada por intermédio das unidades gestoras integrantes do
SIAFI, sob a forma de acesso online e offline, utilizando como
agente financeiro, para efetuar os pagamentos e recebimentos,
o Banco Central do Brasil.
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PROVA DISCURSIVA (P4)
• Nesta prova, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para

o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA P4, nos locais apropriados, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTÃO 1

Considerando que ao agente público cabe a grande responsabilidade de executar a despesa pública, em que um dos problemas recorrentes
é a inversão dos estágios da despesa, redija um texto dissertativo acerca da despesa pública. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente,
os seguintes aspectos:

< conceito e características da despesa pública;
< descrição dos estágios da despesa pública e suas principais características.

RASCUNHO – QUESTÃO 1

1
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4
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QUESTÃO 2

Com o incremento cada vez maior da competitividade entre as organizações, a escolha das
pessoas que vão compor os seus quadros avulta em importância. Nesse sentido, o recrutamento nunca
foi tão importante nos resultados de uma empresa como agora, em uma prática integrada e
implementada por possuir impacto positivo, tendo o inverso um resultado devastador.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do recrutamento. Ao
elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< conceito e importância do recrutamento;
< descrição dos dois tipos clássicos do recrutamento;
< duas vantagens e duas desvantagens de cada tipo de recrutamento descrito.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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