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Com relação ao processo de reajuste tarifário anual de energia

elétrica, julgue os itens que se seguem.

49 O componente financeiro da tarifa visa ao equilíbrio

econômico-financeiro do setor.

50 O sistema de preço-teto incentiva a busca por níveis de

eficiência cada vez mais elevados.

51 O efeito dos componentes financeiros sobre as tarifas é

apurado de forma percentual.

52 Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica

preveem três tipos de processos tarifários: o reajuste tarifário,

a revisão tarifária e a revisão ordinária.

53 Os fatores considerados no cálculo do reajuste tarifário anual

abrangem o índice de variação inflacionária, que, atualmente,

é calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

54 O cálculo da parcela B da receita da distribuidora, realizado

tanto na revisão quanto no reajuste, corresponde a uma

operação matemática paramétrica.

Com referência ao processo de revisão tarifária de transmissoras,

julgue os itens subsequentes.

55 O valor investido pelo prestador do serviço é informação

suficiente para o cálculo da remuneração do capital.

56 O valor total da receita anual líquida é composto pela soma da

anuidade atribuída a cada instalação de transmissão, dos custos

operacionais eficientes, dos encargos e dos tributos.

57 Para efeito de modicidade tarifária, o valor dos serviços de

consultoria na área de transmissão deve ser deduzido da receita

requerida. 

58 Encargos tarifários como o PIS/COFINS e a taxa de

fiscalização (TFSEE) devem ser considerados no cálculo da

receita anual permitida.

59 O reposicionamento tarifário é resultado da revisão tarifária.

60 As auditorias permanentes realizadas pelo regulador sobre as

informações recebidas do prestador do serviço regulado

constituem processo de redução progressiva da assimetria da

informação e de extinção dessa assimetria. 

Com relação à contabilidade geral e à contabilidade aplicada ao

setor elétrico, julgue os itens que seguem.

61 O conceito de accountability está associado à obrigação de

prestar contas.

62 A demonstração do valor adicionado integra o conjunto de

demonstrações contábeis regulatórias obrigatórias.

63 Ativos equivalentes a caixa são classificados como ativos

financeiros.

64 Fornecedores e juros sobre capital próprio são exemplos de

contas do passivo circulante. 

65 Apoiar a tomada de decisão gerencial constitui um dos

objetivos dos sistemas de informação corporativa.

66 O lucro bruto corresponde à receita líquida das despesas com

vendas, gerais, administrativas e outras despesas operacionais.

Acerca do processo de fiscalização e da aplicação de penalidades

no âmbito do setor elétrico, julgue os itens subsequentes.

67 As ações de fiscalização devem ser realizadas in loco, sendo

vedada a fiscalização a distância. Para tanto, a equipe de

fiscalização deve ser devidamente treinada e preparada,

sendo, ainda, necessária disponibilidade para a contratação de

consultoria para assessorar os trabalhos de fiscalização.

68 O envio de ofício ao agente setorial fiscalizado, informando

data, servidores integrantes da equipe e demais informações

pertinentes à fiscalização representa o início do processo de

fiscalização in loco.

69 O relatório de fiscalização é o instrumento formal e técnico

utilizado pela equipe de fiscalização para comunicar à diretoria

da ANEEL os achados e as respectivas análises durante os

trabalhos de fiscalização, sendo o agente setorial fiscalizado e

o público geral informados por meio do termo de notificação.

70 De acordo com a Resolução Normativa n.º 63/2004, os

superintendentes não podem aplicar aos agentes do setor

elétrico as penalidades de revogação de autorização ou

suspensão temporária de participação em licitações para a

obtenção de novas concessões, pois essa é uma atividade que

compete à Diretoria da ANEEL.

71 Os poderes de inspeção à disposição da administração pública

para o desempenho da atividade de fiscalização dos serviços e

instalações de energia restringem-se à administração e à

contabilidade.

72 O principal objetivo da atividade de fiscalização é a

penalização dos agentes setoriais.

73 A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira

elabora periodicamente o plano anual de fiscalizações,

identificando os pontos e os agentes setoriais a serem

prioritariamente fiscalizados.
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Acerca da fiscalização referente aos processos tarifário e licitatório,

julgue os itens de 74 a 80.

74 A ordem de serviço, que representa um processo de registro,

acompanhamento e controle de valores, deve ser utilizada para

a apuração de custos referentes aos serviços executados para

a própria concessionária e permissionária ou para terceiros.

75 Os bens retirados de serviço deverão ser baixados e(ou)

transferidos após o encerramento da respectiva ordem de

desativação ou até o segundo mês subsequente ao de sua

efetiva retirada de operação.

76 Os valores do ativo imobilizado em serviço, avaliado e

depreciado compõem a base de remuneração regulatória, em

cujo cálculo não se incluem o almoxarifado de operação nem

as obrigações especiais.

77 Nas parcelas que constituem a receita anual requerida da

concessionária de distribuição, a parcela A é chamada de

custos gerenciáveis, pois a concessionária tem plena

capacidade de administrá-los diretamente.

78 Entre os itens que compõem a conta de compensação de

variação de valores de itens da parcela A (CVA) incluem-se a

tarifa de uso das instalações de transmissão integrantes da

rede básica e o custo de aquisição de energia elétrica.

79 Ao se fiscalizar o Programa Luz para Todos, é necessário,

entre outros procedimentos: verificar os contratos com a

ELETROBRAS, os estados e os municípios; realizar a

confrontação entre os valores contratados e os realizados para

cada projeto.

80 A quota de recolhimento à conta de desenvolvimento

energético é destinada à variação nos valores de tarifa de

transporte de energia elétrica proveniente da Usina Itaipu

Binacional até as interconexões com a rede básica.
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