SIMULADO
Legislação
53 questões

PY1IB

1ª Pergunta:
A autorização concedida pela ANATEL para execução do serviço de radioamador é:
A‐ Intransferível e outorgada a título precário, não assistindo ao autorizado o direito de
indenização, de qualquer espécie, nos casos de revogação, cassação ou suspensão de
funcionamento.
B‐ Transferível e não outorgada a título precário, assistindo ao autorizado o direito de
indenização, de qualquer espécie, nos casos de revogação, cassação ou suspensão de
funcionamento.
C‐ Nenhuma das respostas anteriores
D‐
E‐
2ª Pergunta:
O candidato a promoção de classe "B" para "A" mesmo aprovado no exame, somente
receberá o certificado de habilitação correspondente após:
A‐ 2 meses na classe "C".
B‐ 10 meses na classe "B".
C‐ mais de 1 ano na classe "C".
D‐ mais de 1 ano na classe "B".
E‐
3ª Pergunta:
O radioamador em "débito" para com a Taxa de Fiscalização do Funcionamento ( TFF)
que é devida a partir de 1º de janeiro de cada ano, devendo ser paga até 31 de março do
mesmo exercício, terá sua outorga:
A‐ Revogada, com a inclusão do nome do autorizado no Sistema de Controle de
Impedimentos (SISCOI), e encaminhamento do processo à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição na dívida ativa e cobranças executiva do débito.
B‐ Renovada por mais 10 anos.
C‐ Nenhuma das respostas anteriores.
D‐
E‐

4ª Pergunta:
A licença de funcionamento de estação de Radioamador não procurada pelo seu titular,
ou devolvida pelo correio por não coincidir com o endereço constante do cadastro da
Anatel, será revogada:
A‐ Decorridos 30 (trinta) dias da data de sua emissão.
B‐ Decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua emissão.
C‐ Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data de sua emissão.
D‐ Decorridos 90 (noventa) dias da data de sua emissão.
E‐
5ª Pergunta:
O não recebimento pelo radioamador do "Documento de Arrecadação das Receitas do
Fistel ( boleto bancário)" para pagamento da Taxa de Fiscalização do Funcionamento
(TFF), emitido pela Anatel:
A‐ Isenta o radioamador do pagamento da TFF no prazo fixado.
B‐ Não isenta o radioamador do pagamento da TFF, no prazo fixado, devendo o documento
ser solicitado pelo interessado à Anatel.
C‐ Nenhuma das respostas anteriores.
D‐
E‐
6ª Pergunta:
Qual é a idade mínima que o brasileiro tem que ter para habilitação na classe "D" do
Radioamadorismo:
A‐ 18 anos.
B‐ 15 anos.
C‐ 10 anos.
D‐ 12 anos.
E‐
7ª Pergunta:
Qual dos documentos expedidos pela Anatel abaixo, autoriza o radioamador a instalar e
funcionar a sua estação:
A‐ Certificado de operador de estação radioamador (COER).
B‐ COER e comprovante de pagamento do boleto bancário da Taxa de Instalação de
Fiscalização (TFI).
C‐ Licença de funcionamento de estação de radioamador.
D‐ Comprovante de pagamento do boleto bancário do Preço Público pelo Direito de Uso de
Radiofreqüência (PPDUR) e boleto da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI).
E‐

8ª Pergunta:
O Certificado de Operador de Estação de Radioamador (COER), autoriza ao radioamador.
A‐ Instalar e colocar em funcionamento a sua estação de radioamador.
B‐ Colocar em funcionamento a sua estação de radioamador.
C‐ A instalar a sua estação de radioamador.
D‐ Nenhuma das respostas anteriores.
E‐
9ª Pergunta:
O aviso, em código "Q", transmita mais devagar (...palavras por minuto), é dado pelo
código:
A‐ QSA
B‐ QRP
C‐ QSB
D‐ QRS
E‐ QSL
10ª Pergunta:
No caso de dano ou extravio da Licença de Funcionamento, o radioamador titular deverá:
A‐ Prestar novo exame para ingressar no serviço de radioamador.
B‐ Requerer junto à Anatel 2ª via da Licença de Funcionamento.
C‐ As respostas a e b estão corretas.
D‐ Nenhuma das respostas anteriores.
E‐
11ª Pergunta:
A Licença de Funcionamento de Estação de radioamador expedida pela Anatel é:
A‐ Pessoal e transferível a outra pessoa interessada.
B‐ Pessoal e intransferível a outra pessoa interessada.
C‐ As respostas a e b estão corretas.
D‐ Nenhuma das respostas anteriores.
E‐
12ª Pergunta:
Uma estação de radioamador tem sua operação limitada a:
A‐ Faixa de radiofreqüência e potência, correspondente à classe para a qual esteja
autorizada.
B‐ Potência e tipos de emissão, correspondentes à classe para qual esteja autorizada.
C‐ Faixa de radiofreqüência, tipos de emissão e potência, correspondentes a classe para
qual esteja autorizada.
D‐ Nenhuma das respostas anteriores.
E‐

13ª Pergunta:
Para o recebimento da(s) licença(s) de Funcionamento junto a Anatel, o radioamador,
terá que comprovar o recolhimento:
A‐ Da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e Taxa de Fiscalização do Funcionamento
(TFF).
B‐ Da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e Preço Público pelo Direito de Uso da
Radiofreqüência (PPDUR).
C‐ Da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e Preço Público pelo Direito de Uso da
Radiofreqüência (PPDUR).
D‐ Nenhuma das respostas anteriores.
E‐
14ª Pergunta:
A estação de radioamador, na presença de seu titular poderá ser operada por outro
radioamador ou por titular de certificado do operador de Estação de Radioamador, que
tenha:
A‐ Mesma classe ou classe mais baixa.
B‐ Classe mais elevada ou mesma classe.
C‐ Classe mais baixa ou classe mais elevada.
D‐ Nenhuma das respostas anteriores.
E‐
15ª Pergunta:
O certificado de operador de Estação de Radioamador é:
A‐ Igual para todas as classes.
B‐ Igual para as classes "A" e "B".
C‐ Igual para as classes "B" e "C".
D‐ Igual para as classes "A" e "D".
E‐ Diferente para as classes do Serviço de Radioamador.
16ª Pergunta:
Qual das abreviaturas do código "Q", abaixo relacionadas, deverá ser utilizada para
perguntar ou responder; NOME DA ESTAÇÃO:
A‐ QRS
B‐ QSA
C‐ QRA
D‐ QRZ
E‐ QRI

17ª Pergunta:
As estações licenciadas para radioamadores classe "A", "B" ou pessoas jurídicas, não
poderão ter potência média de saída dos equipamentos superior a:
A‐ 500 watts.
B‐ 100 watts.
C‐ 1.000 watts.
D‐ 800 watts.
E‐
18ª Pergunta:
No caso de a estação de radioamador pertencer a uma pessoa jurídica, o responsável
pelas atividades deverá ser obrigatoriamente:
A‐ Classe "A".
B‐ Classe "B".
C‐ Classe "C".
D‐ Militar do Exército.
E‐ Militar da Aeronáutica.
19ª Pergunta:
As estações licenciadas para radioamadores classe "C", "D" não poderão ter potência
média de saída dos equipamentos superior a:
A‐ 500 watts.
B‐ 200 watts.
C‐ 100 watts.
D‐ 50 watts.
E‐
20ª Pergunta:
O indicativo de chamada em vacância deixada pelo radioamador, ocorre por: desistência,
perda definitiva ou morte. Qual o prazo que deve ser considerado para que o
radioamador possa utilizar este indicativo vago:
A‐ 6 meses.
B‐ 2 anos.
C‐ 1 ano e meio.
D‐ 1 ano.
E‐
21ª Pergunta:
Qual o órgão do governo abaixo relacionados, compete atribuir o indicativo de chamada
para o Serviço de Radioamador e Fiscalizar a execução do serviço:
A‐ Embratel.
B‐ Telebrás.
C‐ Anatel.
D‐ Nenhuma das Respostas Anteriores.
E‐

22ª Pergunta:
A Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) incidirá ao radioamador toda vez que ocorrer:
A‐ Expedição da Licença de Funcionamento de Estação de Radioamador.
B‐ Alteração nas características técnicas da estação e repetidora já licenciadas que implique
na expedição de nova licença.
C‐ Mudança de classe de radioamador.
D‐ Pedido de 2ª via de licenças.
E‐ Todas as respostas acima estão corretas.
23ª Pergunta:
A prática de infração na execução do Serviço de Radioamador, sujeita o radioamador, o
titular de Certificado de Operador da Estação de Radioamador, ou ambos, conforme o
caso, as seguintes penalidades: I. Multa II. Suspensão de Serviço III. Cassação
A‐ As alternativas I, II e III não estão corretas.
B‐ As alternativas I, II e III estão corretas.
C‐
D‐
E‐
24ª Pergunta:
Um dos documentos que pode servir e é exigido para dispensa de provas de
Conhecimentos Básicos de Eletrônica e Eletricidade, para radiotelegrafistas formados por
escolas oficiais é:
A‐ Certificado de reservista.
B‐ CPF ‐ cartão de identificação do contribuinte.
C‐ Carteira do CREA.
D‐ Certificado de radiotelegrafista fornecido pelo Ministério das Comunicações (Anatel).
E‐ Carteira de identidade.
25ª Pergunta:
A palavra uniform, representa, no código fonético internacional, a letra:
A‐ u
B‐ v
C‐ w
D‐ x
E‐ z

26ª Pergunta:
Qual das abreviaturas do código "Q", abaixo relacionadas, você deverá utilizar para
perguntar ou responder, informar ou avisar: devo cessar a transmissão? Cesse a
transmissão.
A‐ QRT
B‐ QSU
C‐ QTA
D‐ QUD
E‐ QRQ
27ª Pergunta:
O radioamador pode:
A‐ Deixar que terceiros (não radioamadores), em sua presença, utilizem estação sob sua
responsabilidade.
B‐ Aceitar remuneração por serviços prestados
C‐ Transmitir, com alterações, o indicativo de chamada de estação.
D‐ Utilizar‐se de qualquer linguagem codificada em seus comunicados.
E‐ Utilizar equipamentos não certificados.
28ª Pergunta:
O prefixo PY3 corresponde ao estado do:
A‐ Rio Grande do Sul.
B‐ Paraná.
C‐ Pará.
D‐ Amazonas
E‐ Acre.
29ª Pergunta:
O certificado de habilitação de radioamador classe "B" será substituído quando:
A‐ Houver calamidade pública.
B‐ O interessado assim o desejar.
C‐ Houver mudança de classe.
D‐ O interessado concluir o 2º grau.
E‐ O interessado terminar o curso superior.
30ª Pergunta:
Confirmada a interferência prejudicial, o radioamador responsável pela estação
interferente é obrigado a:
A‐ Pagar uma multa de 10 salários‐mínimos.
B‐ Interromper, imediatamente, a transmissão da estação.
C‐ Comunicar o fato às outras estações.
D‐ Comunicar o fato à delegacia da polícia local.
E‐ Apresentar‐se imediatamente às autoridades policiais.

31ª Pergunta:
A faixa de freqüência em que o radioamador poderá operar será aquela correspondente
à classe:
A‐ Dominante em sua localidade.
B‐ Dominante em sua região.
C‐ De potência mínima.
D‐ Para a qual esteja habilitado e licenciado.
E‐ Superior à sua.
32ª Pergunta:
O código "QTH", código "Q", significa:
A‐ Saí de ... (lugar) às ... horas.
B‐ Minha posição é latitude ... Longitude ...
C‐ Vou entrar na baía.
D‐ A hora certa é ... horas.
E‐ Meu rumo verdadeiro é ... graus.
33ª Pergunta:
A palavra hotel representa, no código fonético internacional, a letra:
A‐ h
B‐ o
C‐ t
D‐ e
E‐ l
34ª Pergunta:
A palavra papa, representa, no código fonético internacional, a letra:
A‐ q
B‐ r
C‐ p
D‐ s
E‐ t
35ª Pergunta:
O radioamador ou pessoa jurídica que tiver sua Licença para Estação de Radioamador
cassada poderá readquiri‐la mediante solicitação formal Anatel, decorridos ... da
aplicação da pena de cassação:
A‐ Decorridos 9 meses.
B‐ Decorridos 3 anos.
C‐ Decorridos 6 meses.
D‐ Decorridos 2 anos.
E‐ Decorridos 1 ano.

36ª Pergunta:
A transmissão do indicativo de chamada da estação em sua constituição integral é
obrigatória:
A‐ Somente quando a comunicação é internacional.
B‐ Em todos os comunicados realizados.
C‐ Somente quando a estação for operada em situação de emergência.
D‐ Somente quando o radioamador ou titular de certificado de operador de estação estiver
fora de seu domicílio.
E‐ Somente quando o radioamador ou titular de certificado de operador de estação estiver
operando estação fixa.
37ª Pergunta:
Para obter o certificado de operador de estação de radioamador classe "B" o candidato
deverá ser aprovado:
A‐ No teste de legislação de telecomunicações.
B‐ Nos testes de legislação de telecomunicações, conhecimentos técnicos, transmissão e
recepção auditiva de sinais em código Morse e técnica e ética operacional.
C‐ Nos testes de legislação de telecomunicações, conhecimentos técnicos e ética
operacional.
D‐ No teste de conhecimentos técnicos.
E‐ Nos testes de transmissão e recepção auditiva de sinais em código Morse.
38ª Pergunta:
Estação móvel é aquela:
A‐ Destinada a retransmitir automaticamente sinais de rádio entre estações de
radioamadores.
B‐ Que pode ser transportada e operada em diferentes locais.
C‐ Capaz de ser operada em movimento.
D‐ Instalada em local determinado.
E‐ Capaz de ser operada durante paradas eventuais.

39ª Pergunta:
Para efeito de fiscalização, deve o radioamador ter à disposição os seguintes
documentos:
A‐ Carteira de identidade e CPF.
B‐ Certificado de operador de estação de radioamador e registro de comunicados.
C‐ Licença de estação de radioamador e prova de quitação com a justiça eleitoral.
D‐ Certificado de operador de estação de radioamador, licença de estação de radioamador
e comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização das telecomunicações.
E‐ Registro de comunicados e carteira de identidade.

40ª Pergunta:
Os radioamadores ou titulares de certificado de operador de estação de radioamador
podem operar:
A‐ Em qualquer freqüência.
B‐ Em qualquer freqüência atribuída ao serviço de radioamador.
C‐ Somente na faixa de 50mhz a 54mhz.
D‐ Somente em telegrafia.
E‐ Nas faixas de freqüência e tipos de emissão correspondente à classe a que pertencerem.
41ª Pergunta:
O prefixo PP7 pertence ao estado de:
A‐ Tocantins.
B‐ Amazonas.
C‐ Alagoas.
D‐ Acre.
E‐ Nenhum estado citado.
42ª Pergunta:
A fiscalização do serviço de radioamador compete:
A‐ Ao Município, por intermédio do prefeito.
B‐ Ao Estado, por intermédio da Secretaria de Transportes.
C‐ A União, por intermédio do Ministério das Comunicações (Anatel).
D‐ A União, por intermédio do Ministério da Aeronáutica.
E‐ A União, por intermédio do Ministério da Marinha.
43ª Pergunta:
Poderão prestar exame em banca especial, desde que comprovem seu estado físico, os
candidatos ao radioamadorismo portadores de moléstias contagiosas e também os:
A‐ Analfabetos e não eleitores.
B‐ Portadores de diploma de 2º grau e os religiosos.
C‐ Cegos, e os acometidos de males que lhes impeçam a livre locomoção.
D‐ Estrangeiros e médicos.
E‐ Agricultores e portadores de diploma de curso superior.
44ª Pergunta:
Para ajustes de transmissor, as estações deverão usar, obrigatoriamente:
A‐ Faixa singular.
B‐ Faixa lateral dupla.
C‐ Sistema de computação.
D‐ Antena fantasma.
E‐ Carga irradiante.

45ª Pergunta:
Os estados que compõem a 1ª região do Brasil são os seguintes:
A‐ Paraná e Rio Grande do Sul.
B‐ Paraná e Santa Catarina.
C‐ Bahia e Sergipe.
D‐ Rio de Janeiro e Espírito Santo.

46ª Pergunta:
Para que o candidato menor de idade se habilite como radioamador classe "C" é
indispensável que apresente:
A‐ Comprovante de emprego.
B‐ Comprovante de maioridade.
C‐ Atestado de residência.
D‐ Título de eleitor.
E‐ Declaração de seu responsável autorizando‐o a requerer a habilitação.
47ª Pergunta:
Os radioamadores, sob sua responsabilidade, permitirão que pessoas não habilitadas
utilizem suas estações em casos de:
A‐ Excursões turísticas e outras localidade.
B‐ Propagandas eleitorais.
C‐ Transmissão de discursos políticos.
D‐ Divulgação de telecomunicações eventualmente interceptadas.
E‐ Notícias urgentes e de caráter pessoal.
48ª Pergunta:
A letra “G”, no código fonético internacional, é representada pela palavra:
A‐ Galo.
B‐ Gelo.
C‐ Gola
D‐ Golf.
E‐ Gota.
49ª Pergunta:
As duas primeiras letras da primeira parte do grupo de letras que compõem o indicativo
de chamada do radioamador caracterizam:
A‐ A classe do radioamador.
B‐ A cidade do radioamador.
C‐ O nome do radioamador.
D‐ O Brasil, por unidade federativa.
E‐ A Anatel.

50ª Pergunta:
O radioamador que descobrir interferências prejudiciais às telecomunicações deverá:
A‐ Comunicar a denúncia a Anatel.
B‐ Comunicar a denúncia por telefone ao Ministério da Guerra.
C‐ Advertir o responsável pela estação interferente.
D‐ Fechar a estação do responsável pela interferência.
E‐ Cobrar uma multa do responsável pela estação interferente.
51ª Pergunta:
Quais são os tipos de estações de radioamador?
A‐ Fixa, móvel ou portátil.
B‐ Fixa tipo 01, portátil e repetidora.
C‐ Móvel, fixa tipo 02, portátil.
D‐ Repetidora tipo 04, móvel.
E‐ Fixa, móvel ou portátil e repetidora.
52ª Pergunta:
Poderão se inscrever para exames de habilitação ou promoção ao serviço de
radioamador, além dos brasileiros, os:
A‐ Espanhóis que provem ter sido radioamadores no seu país.
B‐ Argentinos que provem ter sido engenheiros eletrônicos em seu país de origem.
C‐ Franceses que provem ter concluído curso superior em seu país de origem.
D‐ Portugueses que provem haver cumprido com suas obrigações civis no país de origem.
E‐ Qualquer pessoa física residente no país.
53ª Pergunta:
Para se habilitar na classe "C", é necessário que o candidato a radioamador seja aprovado
em exame de:
A‐ Transmissão de sinais em código Morse.
B‐ Recepção auditiva de sinais em código Morse.
C‐ Elementos de radioeletricidade.
D‐ Legislação de radioamadorismo, técnica e ética operacional.
E‐ Emissão de mensagens em código "Q".

