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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Mar de plástico 
 

A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. Eles estão 
em praticamente todos os produtos tecnológicos que caracte-
rizam a civilização atual. A lista é infindável: computadores, 
celulares, televisões e até contêineres e assentos de privada, 
afora produtos descartáveis como talheres, pratos, canudos, 
garrafas, boias, cordas, embalagens, cotonetes e redes de 
pesca. Não há dúvida de que é um produto útil, durável e 
versátil. Mas também é incontestável que os plásticos são uma 
praga ambiental, que contamina todo tipo de ambiente na 
Terra. Apenas nos oceanos, estima-se que sejam despejados 8 
milhões de toneladas de plástico a cada ano. 

Esse volume se espalha por todos os mares do planeta, 
com destaque para a chamada Grande Mancha de Lixo do 
Pacífico, localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos e o 
Havaí. Essa “ilha” de entulhos está crescendo mais rapida-
mente que se previa. Uma pesquisa recente, publicada na 
revista científica Scientific Reports, constatou que ela tem cerca 
de 80 mil toneladas de plásticos descartados, em uma área de 
1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o 
estado do Amazonas (1.559.159 Km2) e quase duas vezes e 
meia o território da França (643.800 Km2). O estudo também 
concluiu que a mancha ocupa hoje uma área 16 vezes maior do 
que se estimava. 

De acordo com o oceanógrafo Laurent Lebreton, da 
fundação holandesa The Ocean Cleanup, que desenvolve tecno-
logias para extrair a poluição plástica dos oceanos e realizou a 
pesquisa, a situação está pior a cada dia. “Encontramos uma 
quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes 
para acabar com o plástico que ocupa a Grande Mancha de Lixo 
do Pacífico”, declarou, durante a divulgação da pesquisa. 
Segundo ele, cerca de 20% dos resíduos podem ter chegado à 
região após o terremoto e tsunami de 2011 no Japão. 

A pesquisa da Ocean Cleanup é considerada uma das 
maiores realizadas até hoje para avaliar a extensão da 
Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Para fazer o trabalho, os 
pesquisadores contaram com o apoio de 30 navios, várias 
aeronaves e imagens tridimensionais obtidas do alto e na 
superfície. Além disso, 1,2 milhão de amostras foram 
coletadas. Desse total, selecionaram-se 50 itens com data de 
fabricação legível. Verificou-se que havia plástico de 1977, 
sete itens da década de 1980, 17 da década de 1990, 24 da 
década de 2000 e um de 2010. 

A análise também revelou que os pedaços pequenos, 
que medem menos de meio centímetro, compõem a maior 
parte do 1,8 trilhão de peças que flutuam na mancha, 
embora respondam por apenas 8% da massa suspensa no 
mar. Em todos os oceanos do planeta, estima-se que esse 
número chegue a 5,25 trilhões, com um peso total de cerca 
de 290 mil toneladas. As redes de pesca descartadas são 
responsáveis por quase metade do peso dos resíduos. 

Segundo a pesquisadora Daniela Gadens Zanetti, que faz 
pós-graduação em oceanografia com ênfase em microplásticos 
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), essas 
partículas estão presentes em todos os habitats marinhos, 
desde a superfície oceânica até o fundo do mar, e estão 
disponíveis para todos os níveis da cadeia alimentar, dos 
produtores primários aos superiores. “Um relatório de 2016 da 
Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 800 
espécies marinhas e costeiras são afetadas pela ingestão 
desses plásticos”, diz. “Além disso, esses resíduos têm um 
efeito adverso nas indústrias de pesca, navegação e turismo. O 
relatório da ONU avalia o custo da poluição causada por 
detritos marinhos em US$ 13 bilhões.” 

Para o professor Sandro Donnini Mancini, do Instituto de 
Ciência e Tecnologia de Sorocaba da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), o problema do lixo de um modo geral é bem 
complexo e ainda sem solução. “Se mal conseguimos resolver 
o problema em cidades, imagine no mar”, afirma. “Apesar de 
todos os alertas, como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, 
não creio que a situação esteja melhorando, embora tecno-
logias venham sendo desenvolvidas para tentar capturar e 
depois tirar o material dali. A imensidão do oceano torna isso 
bem difícil, quase um sonho mesmo. Mais do que em qualquer 
lugar, o ideal é não sujar os mares.” 
(Nº Edição: 540. Texto: Evanildo da Silveira. 20/08/2018. Disponível em: 

https://www.revistaplaneta.com.br/mar-de-plastico-2/. Adaptado.) 
 
Questão 01 
No segundo parágrafo do texto, o termo “destaque” está 
relacionado à expressão “Grande Mancha de Lixo do Pací-
fico”. De acordo com o sentido produzido no contexto, 
pode-se afirmar que: 
A) O termo, associado ao contexto, demonstra a importância 

relacionada à gravidade da situação em particular apresentada.  
B) Há um interesse em atribuir um alto grau de importância aos 

desastres ecológicos, especificamente os relacionados aos 
mares.  

C) A escolha do vocábulo indica um aspecto positivo diante 
de uma situação de enfrentamento do conflito climático 
vivido mundialmente.  

D) O emprego do termo “destaque” é necessário para que haja 
um despertamento em relação à emergência climática mun-
dial constatada na atualidade.  

E) A palavra “destaque” indica uma posição almejada, na qual 
ocorre o estabelecimento da observação de características 
particulares acerca de uma determinada situação.  

 
Questão 02 
Indique a seguir o termo destacado cujo significado está 
corretamente indicado. 
A) “A lista é infindável  [...]” (1º§) / ínfima 
B) “[...] um efeito adverso [...] (6º§) / cabal 
C) “[...] é incontestável [...]” (1º§) / indubitável 
D) “[...] maior do que se estimava.” (2º§) / enredava 
E) “[...] afora produtos descartáveis [...]” (1º§) / principalmente 
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Questão 03 
Acerca da intenção comunicativa do texto, observa-se que:  
A) O enunciador tem o compromisso de manter-se imparcial 

para que o objetivo de informar sobre o assunto apresentado 
seja preservado. 

B) O detalhamento do assunto tratado tem como objetivo 
promover a capacitação do leitor em ações relacionadas 
ao assunto apresentado.  

C) O principal objetivo é informar ao leitor acerca de assunto 
de seu interesse, promovendo o conhecimento do que 
está sendo apresentado. 

D) É apresentado como objetivo a condução de uma investi-
gação maior sobre o assunto noticiado por ser de inte-
resse de grande parte da sociedade.   

E) Permite-se ao leitor o reconhecimento de seu papel na 
mediação do conflito apresentado e na busca por caminhos 
que possam amenizar suas consequências negativas. 

 
Questão 04 
Observe e analise as afirmativas a seguir em relação às 
diferentes vozes apresentadas no texto, indicando C para 
as corretas e E para as erradas.  
(     ) A apresentação de diferentes vozes bem marcadas tem 

como importância, na construção do texto, conferir 
credibilidade às informações trazidas.  

(     ) Os verbos “declarou” e “diz” indicam um caráter declara-
tivo e persuasivo, o que demonstra objetividade na 
expressão do conteúdo a que dizem respeito.  

(     ) A possibilidade de abordagem do assunto a partir de 
pontos de vista diferentes e que se opõem demonstram 
a apresentação do conteúdo de forma não superficial. 

A sequência está correta em 
A) C, C, E. 
B) E, C, E. 
C) E, E, C. 
D) C, E, E. 
E) C, E, C. 
 
Questão 05 
Depreende-se das ideias e informações do texto que:  
A) A poluição dos mares atinge os animais marinhos por se 

tratar de diminuição de recursos disponíveis na cadeia 
alimentar. 

B) É necessário que os trabalhos referentes ao lixo nos 
oceanos sejam iniciados com o envolvimento de navios e 
aeronaves destinados a este trabalho.   

C) Resíduos encontrados no Pacífico apresentam datas diferentes 
revelando que este tipo de poluição é uma ação que se repete 
ao longo dos anos, em um grande período de tempo. 

D) É necessário que sejam criadas políticas que promovam 
pesquisas para avaliar a poluição dos oceanos, inclusive a 
relacionada a uma grande extensão de lixo acumulado no 
Pacífico.  

E) Instituições como a ONU são responsáveis e têm demons-
trado relatórios que avaliam e reduzem significativamente a 
poluição causada por resíduos plásticos em toda área atin-
gida no Pacífico.  

Questão 06 
Dentre os trechos destacados a seguir, pode-se observar a 
expressão do ponto de vista de discurso trazido ao texto 
em:  
A) “De acordo com o oceanógrafo Laurent Lebreton, da 

fundação holandesa The Ocean Cleanup, (...)” (3º§) 
B) “Encontramos uma quantidade impressionante e precisamos 

de medidas urgentes para acabar com o plástico (...)” (3º§) 
C) “(...) embora tecnologias venham sendo desenvolvidas 

para tentar capturar e depois tirar o material dali.” (7º§) 
D) “Verificou-se que havia plástico de 1977, sete itens da 

década de 1980, 17 da década de 1990, 24 da década de 
2000 e um de 2010.” (4º§) 

E) “(...) constatou que ela tem cerca de 80 mil toneladas de 
plásticos descartados, em uma área de 1,6 milhão de 
quilômetros quadrados, (...)” (2º§) 

 
Questão 07 
Assinale a seguir a reescrita correta para o segmento referente. 
A) “A vida moderna é inimaginável sem os plásticos.” / 

Diante da exclusão dos plásticos, seria alterado os cursos 
da vida moderna.    

B) “Desse total, selecionaram-se 50 itens com data de 
fabricação legível.” / Do total, foi selecionado 50 itens 
com data de fabricação legível. 

C) “Verificou-se que havia plástico de 1977, sete itens da 
década de 1980 [...]” / Além de plástico de 1977, haviam 
também sete itens de 1980 [...] 

D) “A pesquisa da Ocean Cleanup é considerada uma das 
maiores realizadas até hoje [...]” / Consideram-se, a pesquisa 
da Ocean Cleanup, uma das maiores realizadas até hoje [...] 

E) “Em todos os oceanos do planeta, estima-se que esse 
número chegue a 5,25 trilhões, [...]” / 5,25 trilhões é o 
número que, estima-se, seja atingido em todos os oceanos 
do planeta, [...] 

 
Questão 08 
Observa-se o emprego do sinal grave indicativo de crase 
em “Segundo ele, cerca de 20% dos resíduos podem ter 
chegado à região após o terremoto e tsunami de 2011 no 
Japão.” (3º§); em relação a tal fenômeno, pode-se afirmar 
que: 
A) Em “Eles estavam próximos à ela” ocorre a crase de acordo 

com a mesma justificativa que permite sua aplicação no 
trecho destacado.  

B) Trata-se de um caso inadequado de aplicação do sinal 
que indica a crase, não sendo permitido o uso do acento 
grave neste caso.  

C) A ocorrência do acento grave indicador de crase é 
facultativo no caso em análise, conforme ocorre quando 
há indicativo de localização.  

D) O termo “à” tem a função de unir dois segmentos do 
texto, sendo que o primeiro é seguido de preposição e o 
segundo é precedido do artigo feminino.  

E) No caso de haver uma substituição de “região” por “aquela 
região”, o acento grave não seria aplicado já que o termo 
“aquela” trata-se de pronome demonstrativo.  
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Questão 09 
No segundo parágrafo, observa-se o uso de aspas delimitando 
o termo “ilha”; em relação a tal emprego, pode-se afirmar 
que: 
A) O uso cumulativo com o travessão contribuiria para uma 

maior ênfase ao termo, possibilitando uma melhor compre-
ensão do trecho em análise.  

B) Demonstra o uso do sentido próprio da palavra assegurando 
que o entendimento da informação apresentada chegue ao 
leitor sem quaisquer tipos de interferências.  

C) Sua função é esclarecer o significado atribuído à palavra 
“ilha” de acordo com o contexto apresentado, associando a 
palavra ao seu complemento:  “ de entulhos”. 

D) Como alternativa para a construção de tal estrutura 
linguística, poderia ser empregado o travessão em lugar 
das aspas, mantendo-se a ênfase ao termo destacado. 

E) O enunciador faz o uso de aspas, neste caso, tendo como 
razão discursiva o destaque de um termo cujo significado 
deve ser compreendido no contexto em que é apresentado.  

 
Questão 10 
Pode-se afirmar que no período “A análise também revelou 
que os pedaços pequenos, que medem menos de meio 
centímetro, compõem a maior parte do 1,8 trilhão de peças 
que flutuam na mancha, embora respondam por apenas 
8% da massa suspensa no mar.” (5º§), observa-se:  
A) A introdução de um fato hipotético introduzido pela 

conjunção concessiva “embora”. 
B) A possibilidade de substituição do termo “embora” pela 

expressão “se bem que” mantendo-se o mesmo valor 
semântico.  

C) O emprego da linguagem acadêmica formal a partir do 
uso do vocábulo “embora”, responsável pela conexão, 
mantendo-se a coerência do texto.  

D) O estabelecimento da relação concessiva expressa pela 
locução prepositiva “embora respondam”, introduzindo uma 
informação relevante para a compreensão da mensagem.  

E) Uma comparação estabelecida entre os dados estatísticos 
apresentados seguida de conclusão acerca do estudo feito, 
demonstrando um direcionamento para a solução do pro-
blema apresentado.  

 
Questão 11 
Acerca do título dado ao texto, pode-se afirmar que: 
A) A linguagem utilizada demonstra uma redefinição do 

significado usual da palavra “mar”. 
B) Ocorre uma personificação do termo “mar” ao atribuir-      

-lhe como característica ser “de plástico”. 
C) As palavras foram usadas em sentido próprio, caracterizando 

a objetividade pertinente ao texto apresentado. 
D) Uma sugestão adequada para um novo título, preservando 

o sentido do original, seria: “O mar e o plástico”. 
E) A contradição presente na expressão “mar de plástico” 

tem por objetivo provocar e despertar a atenção do leitor. 
 
 
 

Questão 12 
Pode-se afirmar que, segundo Daniela Gadens Zanetti: 
A) Os prejuízos causados pela poluição nos mares podem ser 

observados sob vários aspectos, incluindo o econômico.  
B) A ingestão de plásticos por espécies marinhas e costeiras 

demonstra prejuízos em diversos setores da economia: 
pesca, navegação e turismo.   

C) As indústrias de pescas são as maiores prejudicadas pelos 
microplásticos nos habitats marinhos, desde a superfície 
oceânica até o fundo do mar. 

D) Apesar de haver grandes prejuízos causados pela poluição 
dos mares advinda da indústria pesqueira, há que se observar 
uma alternativa que não impeça tal atividade.  

E) As indústrias pesqueiras, a navegação e o turismo são 
atividades que têm sido grandemente prejudicadas não 
pela poluição, mas principalmente pelo fator econômico. 

 
Questão 13 
Considerando-se o 1º§ do texto, pode-se afirmar que: 
A) É impossível que o ser humano sobreviva em um ambiente 

em que não haja a presença de plásticos.  
B) A visão do enunciador acerca da utilização dos plásticos 

mostra-se unilateral, demonstrando o alto nível de confiabi-
lidade das informações. 

C) Observa-se a crítica feita a todo e qualquer tipo de 
aparelho ou equipamento moderno que tenha em sua 
composição algum elemento relacionado aos plásticos.  

D) A estimativa apresentada em relação ao descarte de 
plásticos nos oceanos demonstra interesses pessoais e 
econômicos que se referem a este ambiente em particular.  

E) Apresenta, ao mesmo tempo, fatores favoráveis e fatores 
contrários à utilização de plásticos pela sociedade moderna, 
caracterizando a exposição de dados da realidade observável. 

 
Questão 14 
Acerca do período “Mas também é incontestável que os 
plásticos são uma praga ambiental, que contamina todo tipo 
de ambiente na Terra.” (1º§), leia e analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A forma verbal “contamina” tem a concordância estabe-

lecida de acordo com a norma padrão da língua, assim 
como ocorre com a forma verbal “são”. 

II. Em relação ao período imediatamente anterior, estabelece 
uma relação de reciprocidade à medida que demonstra um 
paralelo entre a utilidade e o descarte. 

III. No período, pode-se observar a mesma classificação morfo-
lógica para as duas ocorrências do termo “que”, promo-
vendo a necessária coerência textual. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) III, apenas.  
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas.  
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Questão 15 
Em “Encontramos uma quantidade impressionante e preci-
samos de medidas urgentes para acabar com o plástico que 
ocupa a Grande Mancha de Lixo do Pacífico” (3º§), o trecho 
destacado pode ser corretamente substituído, mantendo-se a 
correção linguística e semântica, por: 
A) “que acabem” 
B) “qual seja acabar” 
C) “que possa eliminarem”  
D) “que visam a acabarem” 
E) “cujo propósito sejam acabar” 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 16 
Em uma empresa os colaboradores são divididos em três 
setores: setor operacional, setor financeiro e setor comercial, 
sendo que cada colaborador trabalha em apenas um setor. 
Nesta empresa, dois quintos dos colaboradores trabalham no 
setor operacional; um terço dos colaboradores trabalham no 
setor financeiro; e, 32 colaboradores trabalham no setor 
comercial. O número de colaboradores que trabalham no 
setor financeiro é: 
A) 40 
B) 48 
C) 52 
D) 108 
E) 120 
 
Questão 17 
Observe os pares de palavras a seguir. 
 

       
 

Em cada um dos pares, a palavra que está na segunda linha 
foi formada a partir da palavra da primeira linha, aplicando-  
-se sempre o mesmo critério. Dessa mesma forma, seguindo 
o mesmo critério, a palavra que deve substitui o ▲ é: 
A) TODO 
B) MEDO 
C) MOTO 
D) TOMO 
E) MODO 
 
Questão 18 
Juarez é vendedor de bolas, ele possui para vender 15 bolas 
vermelhas e 10 bolas verdes. Após algumas horas verificou-se 
que Juarez vendeu 60% das bolas vermelhas e 56% do total de 
bolas. De acordo com estas informações, é correto afirmar 
que a quantidade de bolas verdes que Juarez vendeu é: 
A) 5 
B) 9 
C) 11 
D) 14 
E) 20 
 

Questão 19 
Considere as premissas sobre as pessoas de uma família: 
• alguma pessoa é chata; e, 
• toda pessoa é feliz. 
Dessa forma, assinale a alternativa correta. 
A) Toda pessoa chata é feliz. 
B) Toda pessoa feliz é chata.                                                                    
C) Toda pessoa chata não é feliz. 
D) Alguma pessoa chata não é feliz. 
E) Alguma pessoa não chata não é feliz. 
 
Questão 20 
Uma loja oferece a seguinte condição de pagamento a prazo 
na compra de um ar condicionado: 20% de entrada e o 
restante em 8 parcelas iguais de R$ 110,00. Se o pagamento 
for feito à vista, a loja oferece um desconto de 10%. Assim, o 
preço deste ar-condicionado para pagamento à vista é de: 
A) R$ 880,00 
B) R$ 900,00 
C) R$ 990,00 
D) R$ 1.000,00 
E) R$ 1.100,00 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
Questão 21 
Assinale a alternativa que NÃO complementa corretamente o 
enunciado. Estabelece a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 que todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
A) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.  
B) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente 

poderá usar de propriedade particular, assegurada ao propri-
etário indenização ulterior, se houver dano.                                                                                                

C) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo 
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento 
de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e 
contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 
transferido. 

D) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-
mações de seu interesse particular, ou de interesse cole-
tivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.    

E) A lei considerará crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insus-
cetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem. 
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Questão 22 
Sobre o tratamento que a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988 dá ao Meio Ambiente, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da lei. 

II. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambi-
ente sujeitarão os infratores, pessoas físicas a sanções 
penais e administrativas e as jurídicas, a sanções adminis-
trativas, exclusivamente, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 

III. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais. 

IV. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter 
sua localização definida em lei federal, sem o que não 
poderão ser instaladas. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.                                                                                                
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas.  
E) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 23 
Estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil 
que a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte, EXCETO: 
A) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia, a 

empresa pública, a sociedade de economia mista e a 
fundação. 

B) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espé-
cies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público.  

C) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

D) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia 
e assessoramento. 

E) A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração.               

                                                                                                   
 
 

Questão 24 
Aquele que imputa a alguém um fato ofensivo à sua repu-
tação comete o crime de:   
A) Injúria.  
B) Calúnia.                                                                                                
C) Retorsão. 
D) Difamação.  
E) Retratação. 
 
Questão 25 
Sobre o tratamento que o Código de Processo Penal dá ao 
Inquérito Policial, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, 

sempre que servir de base a uma ou outra.  
B) O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender 

de representação, não poderá sem ela ser iniciado. 
C) A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de 

inquérito, convencendo-se da inexistência de crime. 
D) Os instrumentos do crime, bem como os objetos que 

interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.                                                                                               
E) Todas as peças do inquérito policial serão, num só proces-

sado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, 
rubricadas pela autoridade.  

 
Questão 26 
Considere que Wendell é o funcionário da Companhia das 
Docas do Pará com dever de guarda dos materiais de rádio 
comunicação do porto. Sabendo que um determinado rádio 
transmissor tem pouquíssimo uso, leva-o para decorar uma 
estante em sua casa. Nos termos do Código Penal Brasileiro, 
Wendell praticou: 
A) Crime de furto.  
B) Crime de peculato. 
C) Mera infração civil. 
D) Contravenção penal leve. 
E) Mera infração administrativa. 
 
Questão 27 
O acesso à informação, conforme previsto na Lei nº 
12.527/2011, compreende o direito de obter:  
A) Informação pertinente à administração do patrimônio público, 

utilização de recursos públicos, inclusive de licitação e contra-
tos administrativos. 

B) Informação contida em registros ou documentos, produzidos 
ou acumulados por órgãos ou entidades, desde que recolhidos 
a arquivos públicos. 

C) Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e 
entidades da administração pública, salvo as relativas à 
sua política, organização e serviços. 

D) Orientação sobre os procedimentos para a consecução de 
acesso, ressalvada a informação sobre o local onde poderá 
ser encontrada ou obtida a informação almejada. 

E) Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou 
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com 
seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já 
tenha cessado. 
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Questão 28 
Célio é operador portuário. Recentemente, constatou-se, 
mediante um processo administrativo, que, por ação culposa 
de Célio, houve danos causados, exclusivamente, à infraes-
trutura do porto. No caso hipotético apresentado, por seus 
atos, Célio deve responder perante: 
A) O órgão tributário. 
B) A autoridade aduaneira. 
C) A Administração do Porto. 
D) O proprietário de mercadorias. 
E) O consignatário de mercadorias. 
 
Questão 29 
Arnaldo, funcionário portuário, está sob inquérito que 
apura a prática de determinado crime ambiental. Nos 
termos da Lei de Crimes Ambientais, são circunstâncias que 
podem agir em desfavor de Arnaldo, EXCETO: 
A) Ter cometido a infração à noite. 
B) Baixo grau de instrução ou escolaridade. 
C) Ter cometido a infração mediante fraude. 
D) Reincidência em crime de natureza ambiental. 
E) Ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária. 
 
Questão 30 
Considere que Robson, na condição de guarda portuário, 
disparou sua arma de fogo, em via pública, por mera exibição 
e sem a intenção de prática de outro crime. Nos termos do 
Estatuto do Desarmamento, pela prática de disparo de arma 
de fogo, Robson está sujeito a: 
A) Reclusão, de um a três anos, e multa. 
B) Detenção, de um a três anos, e multa. 
C) Detenção, de três a seis meses, e multa. 
D) Reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
E) Detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
 
CONHECIMENTOS DO EMPREGO 
 
Questão 31 
Quanto ao Código Internacional para a proteção de navios 
e instalações portuárias, considerado o sistema de alarmes 
sonoros utilizados no âmbito da Companhia das Docas do 
Pará, o uso de um toque longo significa:      
A) O encerramento diário das atividades nas áreas do porto, 

determinando que as pessoas credenciadas devam se retirar 
de seus postos de trabalho. 

B) Elevação para o nível 2 de proteção, determinando que 
todas as pessoas credenciadas em nível 1 (tarja branca) 
devam se retirar do porto. 

C) Elevação para o nível 3 de proteção, determinando que 
todas as pessoas credenciadas em nível 2 (tarja verde) 
devam se retirar do porto. 

D) A normalidade do funcionamento das atividades nas áreas 
do porto, determinando que as pessoas credenciadas possam 
se dirigir a seus postos de trabalho.  

E) Ocorrência de sinistro em alguma área do porto, a 
exemplo de um incêndio que necessite restringir o acesso 
para os devidos procedimentos de emergência. 

Questão 32 
Nos termos do Código Internacional para a proteção de 
navios e instalações portuárias, “a pessoa a bordo do navio, 
responsável perante o comandante, designado pela Compa-
nhia como a pessoa responsável pela proteção do navio, 
incluindo a implementação e manutenção do plano de pro-
teção do navio, e pela ligação com o funcionário de proteção 
da companhia e os funcionários de proteção das instalações 
portuárias” denomina-se: 
A) Oficial da Marinha. 
B) Marinheiro de embarcação. 
C) Oficial de proteção do navio. 
D) Funcionário de proteção da Companhia. 
E) Funcionário de proteção das instalações. 
 
Questão 33 
Analise os itens a seguir. 
I. Navios de passageiros, incluindo embarcações de passageiros 

de alta velocidade. 
II. Navios de carga, incluindo embarcações de alta veloci-

dade, a partir de 500 toneladas de arqueação bruta. 
III. Unidades móveis de perfuração em movimento. 
IV. Instalações portuárias que servem tais navios envolvidos 

em viagens internacionais. 
Dentre os itens apresentados, o Código Internacional para 
a proteção de navios e instalações portuárias aplica-se a:      
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 34 
“Toda e qualquer lesão decorrente da ação do calor sobre o 
organismo é uma queimadura. Chama-se de pequenas quei-
maduras, quando as mesmas atingirem menos de ______ do 
corpo.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) 10% 
B) 15% 
C) 20% 
D) 25% 
E) 30% 
 
Questão 35 
“Método de extinção do fogo bastante eficaz que consiste 
na retirada do material que está queimando até que o calor 
fique abaixo do ponto de ignição.” A afirmação refere-se a: 
A) Abafamento. 
B) Abaulamento. 
C) Resfriamento. 
D) Retirada do combustível. 
E) Quebra da reação em cadeia. 
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Questão 36 
A NR-29 (Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 
Trabalho Portuário) regula a proteção obrigatória contra 
acidentes e doenças profissionais, facilita os primeiros-                  
-socorros a acidentados e alcança as melhores condições 
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. 
De acordo com os conceitos da NR-29, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Terminal retroportuário: é o terminal situado em zona 

contígua à de porto organizado ou instalação portuária, 
compreendida no perímetro de cinco quilômetros dos 
limites da zona primária, demarcada pela autoridade adua-
neira local, no qual são executados os serviços de operação, 
sob controle aduaneiro, com carga de importação e expor-
tação, embarcados em contêiner, reboque ou semireboque. 

(     ) Zona primária: é a área alfandegada para a movimen-
tação ou armazenagem de cargas destinadas ou prove-
nientes do transporte aquaviário. 

(     ) Zona secundária: é a área destinada à polícia federal, 
exército e marinha. 

(     ) Tomador de serviço: É toda pessoa jurídica de direito 
público ou privado que, não sendo operador portuário 
ou empregador, requisite trabalhador portuário avulso. 

(     ) Pessoa responsável: é aquela designada por operadores 
portuários, empregadores, tomadores de serviço, coman-
dantes de embarcações, Órgão Gestor de Mão de Obra – 
OGMO, sindicatos de classe, fornecedores de equipa-
mentos mecânicos e outros, conforme o caso, para 
assegurar o cumprimento de uma ou mais tarefas 
específicas e que possuam suficientes conhecimentos e 
experiência, com a necessária autoridade para o exercício 
dessas funções. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F. 
B) F, V, F, V, F. 
C) V, F, V, F, V. 
D) V, V, F, V, V. 
E) V, V, V, V, V. 
 
Questão 37 
A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos – 
DUDH, analise as afirmativas a seguir. 
I. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência 
e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade. 

II. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais 
nacionais competentes remédio efetivo para os atos que 
violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhe-
cidos pela constituição ou pela lei. 

III. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e 
internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos 
na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 

Questão 38 
Quanto aos conhecimentos básicos de rádio comunicação, 
caso seja necessário usar o Código Alfabético Fonético 
Internacional para se referir à Rodovia Estadual PA 150, no 
Pará, a mensagem seria assim transmitida:   
A) QPA QP1 QP5 QP0 
B) QPA QHU QCC QZO   
C) PE A CENTO CINQUENTA 
D) PAPA ALFA ESPAÇO PRIMEIRO QUINTO ZERO 
E) PAPA ALFA SEPARO PRIMEIRO QUINTO NEGATIVO 
 
Questão 39 
Nos termos do Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PNDH-3, instituído pelo Decreto nº 7.037/2009, assinale a 
alternativa em que o Eixo Orientador está corretamente 
associado a uma de suas diretrizes.  
A) Eixo: Universalizar direitos em um contexto de desigual-

dades. / Diretriz: Democratização e modernização do sistema 
de segurança pública. 

B) Eixo: Interação democrática entre Estado e sociedade 
civil. / Diretriz: Valorização da pessoa humana como 
sujeito central do processo de desenvolvimento. 

C) Eixo: Direito à Memória e à Verdade. / Diretriz: Garantia 
dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e 
interdependente, assegurando a cidadania plena. 

D) Eixo: Universalizar direitos em um contexto de desigual-
dades. / Diretriz: Reconhecimento da educação não formal 
como espaço de defesa e promoção dos Direitos Humanos. 

E) Eixo: Interação democrática entre Estado e sociedade 
civil. / Diretriz: Fortalecimento dos Direitos Humanos 
como instrumento transversal das políticas públicas e de 
interação democrática. 

 
Questão 40 
Sobre as vertentes internacionais de proteção dos direitos 
humanos, analise as afirmativas a seguir. 
I. A tese das vertentes foi exposta por Antônio Augusto 

Cançado Trindade na obra Tratado de Direito Internacional 
dos Direitos Humanos. 

II. A vertente do direito internacional humanitário é a mais 
recente e parte da ideia de que o ser humano deve ser 
protegido contra as arbitrariedades do Estado. 

III. A vertente do direito internacional dos refugiados liga-se à 
proteção dos bens direta e indiretamente ameaçados pelos 
conflitos bélicos. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma Redação. 
 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, de 

tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 A Redação deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas; será avaliada na escala de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos. 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, 

de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado (...), bem como no caso de identificação 
em local indevido. 

 Para efeito de pontuação serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

Critérios Elementos da Avaliação 
Total de pontos 

por critério 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 
paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 

 
4,00 

Aspectos Técnicos Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto 
e ao conteúdo proposto. 

6,00 

TOTAL DE PONTOS 10,00 

1.  Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se preposições, 
conjunções e artigos. 

 
 

 
Receita Federal apreende 600 Kg de cocaína no porto de Itapoá 

 

Na última segunda-feira (20), a Receita Federal, com o apoio da Polícia Federal, apreendeu 600,5 kg de cloridrato de 
cocaína no Porto de Itapoá, em Santa Catarina, que tinham como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica. 

Na abertura do contêiner verificou-se a presença de 19 bolsas em meio à carga de madeira, procedimento conhecido como 
“rip-on/rip-off”, em que a droga é colocada na carga sem conhecimento do exportador. 

Esta é a primeira apreensão de cocaína realizada pela Alfândega de São Francisco do Sul em 2020. 
A droga foi encaminhada à Polícia Federal, a quem compete a instauração de inquérito para apuração dos responsáveis 

pelo delito. 
Esta é a primeira apreensão de cocaína neste ano no Porto de Itapoá. Na semana passada, 935 kg da mesma droga foram 

descobertos no Porto de Itajaí. 
(Carlos Carvalhal. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Disponível em: http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/01/receita-federal-apreende-

600-kg-de.html.) 
 

Em seis meses, quase 20 toneladas de drogas foram apreendidas em portos brasileiros 
 

A desconfiança das autoridades europeias em relação aos contêineres vindos de navios carregados na Colômbia, Equador, 
Peru e Venezuela fez com que os portos do Brasil se tornassem uma alternativa para o tráfico internacional de drogas. 

Neste ano, quase 20 toneladas de entorpecentes foram aprendidas nos portos brasileiros, segundo os dados mais recentes 
da Polícia Federal. Mais da metade desse número foi interceptada no Porto de Santos, no litoral paulista, o principal responsável 
pelo comércio exterior do Brasil. 

Além de cães farejadores, lanchas de patrulha e uma central de vigilância, a Receita Federal passou a fazer, desde 2016, o 
escaneamento de raios X obrigatório em todas as cargas que saem do terminal paulista em direção à Europa. A ação resultou 
em 10 vezes mais apreensões de cloridrato de cocaína, substância que pode ser vendida por cerca de R$ 130 mil o quilo no 
destino final. 

Em entrevista à rádio BandNews FM, o auditor-fiscal da Equipe de Repressão da Alfândega de Santos, Oswaldo Dias Júnior, 
explica que, apesar de toda a experiência da fiscalização, os criminosos têm elaborado novas táticas para vencer as operações. 

(Por Felipe Cereser – BandNews FM. Segunda, 08 julho 2019. Disponível em: https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/07/08/apreensao-drogas-
portos-brasileiros.html.) 
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PF prende 11 pessoas e apreende 7 aviões em operação contra tráfico internacional de drogas 
 

 
(Por Isabela Leite, G1 SP e GloboNews. Disponível em: 04/12/2019. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/04/pf-faz-

operacao-contra-trafico-internacional-de-drogas-em-6-estados.ghtml.) 
 
Com base nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema: 
 

“Combate ao tráfico de drogas nos portos brasileiros”. 
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INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto 
Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.  
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos 
Definitivos (prova discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material 
esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4h (quatro horas). Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão 
de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (prova discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (prova discursiva), devidamente assinados no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 
em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O gabarito oficial preliminar da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia seguinte a sua realização. 
 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha 
disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos, por meio do endereço 
eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
 




