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Questões CESPE – ANTAQ  

  

 

01 (CESPE/ANTAQ/Técnico em Regulação/2005) 44 Compete à União, por meio da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), autorizar a prestação de serviços de transporte aquaviário no longo curso e na cabotagem. 

C 

 

02 (CESPE/ANTAQ/Técnico em Regulação/2005) 46 O afretamento de embarcação estrangeira, por viagem ou por 

tempo, por empresa brasileira de navegação para operar na navegação de cabotagem pode ocorrer quando em 

substituição a embarcações em construção no país e em estaleiro brasileiro. 

C 

 

Art. 23 Constituem a esfera de atuação da ANTAQ: I – a navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio 

marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo curso; 

 

Art. 27 Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:  

 

V – celebrar atos de outorga de permissão ou autorização de prestação de serviços de transporte pelas empresas 

de navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo 

curso... gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos; 

 

XXI - fiscalizar o funcionamento e a prestação de serviços das empresas de navegação de longo curso, de 

cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário, fluvial e lacustre; 

 

XXIV - autorizar as empresas brasileiras de navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio 

portuário, fluvial e lacustre, o afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de carga; 

 

03 (CESPE/ANTAQ/Técnico em Regulação/2005) 109 A navegação de cabotagem, no Brasil, não pode ser realizada por 

embarcação estrangeira. 

E 

 

CR, Art. 178 A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à 

ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da 

reciprocidade. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o 

transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações 

estrangeiras. 
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04 (CESPE/ANTAQ/Técnico em Regulação/2005) Em determinado estado da Federação, a empresa de revitalização 

portuária SLT Ltda. passou a exigir de outras empresas portuárias que estas não realizem qualquer movimentação, 

carregamento, descarregamento ou armazenamento de mercadorias de terceiros que fosse superior, em quantidade 

e(ou) valor, à movimentação de carga própria. Considerando a situação hipotética descrita, julgue os itens a seguir, em 

consonância com a Constituição Federal e com a Lei nº 10.233/2001. 

 

103 A exploração dos serviços de transporte aquaviário entre portos brasileiros constitui serviço público federal, de 

competência da União, que os pode explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. 

C 

 

Art. 21 Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: d) os 

serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 

transponham os limites de Estado ou Território; 

 

104 A ANTAQ deve, na situação mencionada, por atribuição legal, atuar de modo a preservar o interesse público, 

compondo os objetivos dos usuários e das empresas. 

C 

 

Art. 20 São objetivos comuns das agências reguladoras: II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas 

e atribuições, as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas 

por terceiros, com vistas a: b) harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das 

empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas... 

 

Art. 11 O gerenciamento da infra-estrutura e a operação dos transportes aquaviário e terrestre serão regidos 

pelos seguintes princípios gerais: I – preservar o interesse nacional e promover o desenvolvimento econômico e 

social; III – proteger os interesses dos usuários quanto à qualidade e oferta de serviços de transporte e dos 

consumidores finais quanto à incidência dos fretes nos preços dos produtos transportados; 

 

105 A ANTAQ é agência reguladora e, institucionalmente, entidade quase-jurisdicional, destinada a arbitrar conflitos, a 

servir de instância recursal e a impor penalidades, devendo, portanto, manter posição equidistante em conflitos dessa 

ordem, não podendo comprometer-se com os interesses econômicos de qualquer das partes. 

C 

 

Art. 20 São objetivos comuns das agências reguladoras: II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas 

e atribuições, as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas 

por terceiros, com vistas a: b) harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das 

empresas... arbitrando conflitos de interesses e impedindo situações que configurem competição imperfeita ou 

infração da ordem econômica. 
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05 (CESPE/ANTAQ/Técnico em Regulação/2005) 110 O monopólio da União, instituído constitucionalmente, sobre o 

transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, 

significa que as entidades criadas pelo Estado para desenvolver essas atividades são prestadoras de serviços públicos. 

E 

 

CR, Art. 177 Constituem monopólio da União: IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou 

de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo 

bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; § 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou 

privadas a realização dessa atividade observadas as condições estabelecidas em lei. 

 

Lei nº 9.478/19971, Art. 4º Constituem monopólio da União, nos termos do art. 177, CR, as seguintes atividades: 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 

no País, bem como o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e de gás natural. 

 

Lei nº 9.478/1997, Art. 65. A PETROBRÁS deverá constituir uma subsidiária com atribuições específicas de 

operar e construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e 

gás natural, ficando facultado a essa subsidiária associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas. 

 

Lei nº 2.004/1953, Art. 1º Constituem monopólio da União: III – o transporte marítimo do petróleo bruto de 

origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no Pais, e bem assim o transporte, por meio de 

condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros de qualquer origem.  

 

Lei nº 2.004/1953, Art. 47 Do monopólio estabelecido pela presente lei, ficam excluídos os navios-tanques de 

propriedade particular ora utilizados no transporte especializado de petróleo e seus derivados. 

 

06 (CESPE/ANTAQ/Especialista em Regulação/2009) Considere que um estado da federação, que não possui fronteira 

com outros países, pretenda explorar, diretamente, a atividade de transporte aquaviário de passageiros entre portos 

localizados em seu território, bem como prestar melhor atendimento às demandas por estrutura portuária. Com 

respeito a essa situação e à organização do Estado, na forma da Constituição Federal (CF), julgue os itens 

subsequentes. 

 

44 Depende de autorização a construção e a exploração de instalação portuária pública de pequeno porte. 

C 

 

Lei nº 12.815/20132, Art. 2º, VI - instalação portuária pública de pequeno porte: instalação portuária explorada 

mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou 

mercadorias em embarcações de navegação interior;  

Art. 8º Serão exploradas mediante autorização, precedida de chamada ou anúncio públicos e, quando for o caso,  

processo seletivo público, as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, 

compreendendo as seguintes modalidades: III - instalação portuária pública de pequeno porte;  

 

                                                           
1
 Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 

Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. 
2
 Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas 

pelos operadores portuários. 
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45 Nesse caso, conforme a CF/1988, a atividade de transporte aquaviário é privativa da União, não podendo os 

estados membros exercerem essa atividade.  

E 

 

CR, Art. 21 Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: d) os 

serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 

transponham os limites de Estado ou Território; 

 

46 O serviço público de infraestrutura aeroportuária é de competência comum entre a União, os estados membros, o 

Distrito Federal e os municípios, não sendo esse serviço monopólio da União.  

E 

 

CR, Art. 21 Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: c) a 

navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; 

 

Lei nº 5.862/19723, Art. 2º A INFRAERO terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e 

comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação Civil da 

Presidência da República. 

 

47 Se a exploração de infraestrutura de transporte for associada à prestação de serviços de transporte, a outorga 

adequada será a concessão, e não a permissão ou a autorização.  

C 

 

Art. 13 Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas... serão realizadas sob a forma de: I – 

concessão, quando se tratar de exploração de infraestrutura de transporte público, precedida ou não de obra 

pública, e de prestação de serviços de transporte associados à exploração da infraestrutura;  

 

§ 1º As outorgas de concessão ou permissão serão sempre precedidas de licitação... 

 

§ 3º As outorgas de concessão a que se refere o inciso I do art. 13 poderão estar vinculadas a contratos de 

arrendamento de ativos e a contratos de construção, com cláusula de reversão ao patrimônio da União. 

 

07 (CESPE/ANTAQ/Especialista em Regulação/2009) 104 O transporte por meio de condutos de gás natural que se 

originam da Bolívia e chegam até as capitais brasileiras é uma atividade que se constitui monopólio da União.  

C 

 

CR, Art. 177 Constituem monopólio da União: IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou 

de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo 

bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

 

 

 

                                                           
3
 Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – 

INFRAERO. 

https://www.grancursos.com.br/novo/portal/?
http://www.blog.grancursos.com.br/


 
Prof. Leonardo de Medeiros 

 

Leia nossos textos em www.blog.grancursos.com.br | 5 
 
 

 

08 (CESPE/ANTAQ/Especialista em Regulação/2009) 105 Suponha que a empresa X tenha como objeto social a 

exploração de transporte de passageiros em navios transatlânticos que viajam pelo mundo. Suponha, ainda, que essa 

empresa pretenda inserir em uma de suas rotas alguns portos brasileiros. Nesse caso, a exploração desse serviço, no 

Brasil, não será de competência privativa da União.  

E 

 

CR, Art. 21 Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: c) a 

navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; d) os serviços de transporte ferroviário e 

aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou 

Território; 

 

CR, Art. 22 Compete privativamente à União legislar sobre: X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, 

marítima, aérea e aeroespacial; 

 

09 (CESPE/ANTAQ/Especialista em Regulação/2009) 106 Compete concorrentemente à União, estados, Distrito 

Federal e municípios legislar sobre águas.   

E 

 

CR, Art. 22 Compete privativamente à União legislar sobre: IV - águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão; 

 

10 (CESPE/ANTAQ/Especialista em Regulação/2009) 107 Suponha-se que a União pretenda autorizar, permitir ou 

conceder a determinadas empresas privadas a prestação de serviços públicos. Nesses casos, será obrigatória a 

licitação. 

E 

 

CR, Art. 175 Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

 

11 (CESPE/ANTAQ/Especialista em Regulação/2009) 108 Sobre as águas brasileiras, o Brasil exerce total soberania no 

que se refere ao transporte nacional ou internacional aquaviário, não sendo obrigado a obedecer normas que não 

tenham sido incorporadas ao direito brasileiro. 

C 

 

CR, Art. 178 A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à 

ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da 

reciprocidade. 

 

12 (CESPE/ANAC/Analista Administrativo/2012) 27 Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, a navegação aérea. 

C 

 

CR, Art. 21 Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: c) a 

navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; 
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