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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O Brasil experimentou um período de grande 
desenvolvimento do sistema de planejamento do setor 
portuário nas décadas de 70 e 80, sob regência do 
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e da 
Portobras. Notadamente durante a gestão da Portobras, a 
melhoria metodológica no desenvolvimento dos Planos 
Diretores Portuários e dos Planos de Desenvolvimento 
Portuários ficou evidente a cada atualização, denotando ___ 
expertise adquirida tanto pelos profissionais envolvidos 
quanto pela instituição. Avanços expressivos ocorreram 
recentemente, desde a criação da Secretaria de Portos, 
relativamente ao modelo de planejamento estratégico do 
setor portuário. Os instrumentos de planejamento vigentes, 
tais como o Plano Nacional de Logística Portuária, o Plano 
Geral de Outorgas, os Planos Mestres, os Planos de 
Desenvolvimento e Zoneamento Portuários e os Programas 
de Arrendamento dos Portos permitem que se possa 
enxergar o rumo a ser tomado para que os portos e 
terminais portuários nacionais se desenvolvam com máxima 
eficiência produtiva e alocativa. 

Ajustes, entretanto, devem ser realizados de modo a 
simplificar e otimizar o processo de planejamento. Dentre as 
sugestões, destaca-se a que prevê uma melhor coordenação 
entre o Plano Nacional de Logística de Transportes e o Plano 
Nacional de Logística Portuária, o que resultaria em efetiva 
integração entre o planejamento dos diversos modais de 
transporte no Brasil, incluindo-se aí os portos, elos 
importantes da cadeia logística. Por outro lado, a 
coordenação entre o Plano Nacional de Logística Portuária e 
o Plano Geral de Outorgas é determinante para que haja 
uma política adequada na condução dos esforços para 
realização das outorgas no Setor Portuário, ampliando, 
assim, sua capacidade por meio de investimentos a serem 
realizados em parceria com a iniciativa privada. 

Ainda, a unificação dos escopos dos Planos Mestres e 
dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuários 
em um documento único é, sem dúvida, melhoria desejável 
para o modelo de planejamento do setor portuário nacional, 
prevenindo a existência de divergências de direcionamentos 
para o desenvolvimento de cada porto individualmente. 
Além disso, de modo a melhor integrar o planejamento da 
logística nacional, faz-se necessário que o Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte realize suas 
reuniões periódicas, em conformidade com o estabelecido 
por ocasião de sua criação. A criação da Empresa de 
Planejamento e Logística S.A. também demonstra um 
avanço importante, desde que esse órgão cumpra o seu 
papel institucional, qual seja, planejar o setor de transportes 
nacional, levando em consideração todos os seus modais e 
os portos. 

A Lei nº 12.815/2013 trouxe alterações positivas para o 
sistema de planejamento do Setor Portuário. Dentre elas, a 
centralização de seu planejamento estratégico no Poder 

Público Federal, exercido pela Secretaria de Portos da 
Presidência da República, de modo a dar melhor eficiência 
na destinação dos recursos para a melhoria de 
infraestrutura dos portos, de forma coordenada e coerente 
com as demais iniciativas em curso pelo Governo Federal na 
malha logística nacional (rodovias, ferrovias, aerovias, 
hidrovias e dutovias). Destarte, com vistas a dar maior 
efetividade na execução deste planejamento com uma visão 
sistêmica, foi concentrada no Poder Concedente a 
competência para a realização das outorgas, seja por meio 
de concessões, arrendamentos ou autorizações para 
Terminais de Uso Privado (TUPs). ___ Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários caberá a operacionalização dessas 
outorgas, devendo ela realizar os procedimentos licitatórios 
das concessões e arrendamentos e os trâmites relativos às 
chamadas ou anúncios públicos para os TUPs. 

(Disponível em: http://observatorioantaq.info/wp-
content/uploads/2016/07/Proposta-de-um-modelo-de-planejamento-

para-o-setor-portu%C3%A1rio-nacional-face-%C3%A0-lei-12815-13-
Diogo-Piloni-e-Silva.pdf. Acesso em: 28/05/2019. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Considerando algumas expressões transcritas do texto, 
assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pelo 
mesmo motivo. 
A) prevê - além 
B) órgão - caberá 
C) período - política 
D) logística - necessário 
E) dúvida - metodológica 
 

Questão 02 
Considere as afirmativas referentes às palavras transcritas 
do texto. 
I. “Zoneamento” (1º§) e (3º§) corresponde a um termo 

localizável em dicionários consagrados. 
II. “Alocativa” (1º§), se flexionada para o gênero masculino 

“alocativo”, constitui uma palavra localizável em 
dicionários renomados. 

III. “Existência” (3º§) continuaria sendo um termo válido na 
Língua Portuguesa, caso fosse eliminado o acento 
circunflexo. 

IV. “República” (4º§) continuaria existindo na Língua 
Portuguesa, caso fosse suprimido o acento agudo. 

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

Questão 03 
O termo “desejável”, localizado no 3º§ texto, é decorrente 
do processo de formação de palavras conhecido como: 
A) Redução. 
B) Composição. 
C) Derivação sufixal. 
D) Derivação prefixal. 
E) Derivação parassintética. 



 

 
3 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – ENGENHARIA 
CIVIL (M) 

 

ð 

Questão 04 
Em “Ainda, a unificação dos escopos dos Planos Mestres e 
dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuários 
em um documento único é, sem dúvida, melhoria desejável 
para o modelo de planejamento do setor portuário 
nacional, prevenindo a existência de divergências de 
direcionamentos para o desenvolvimento de cada porto 
individualmente.” (3º§), a palavra “divergências” pode ser 
substituída, de modo a evitar a deturpação da mensagem 
em relação ao seu sentido original, por: 
A) Inflexões. 
B) Desacordos. 
C) Dilapidações. 
D) Desestímulos. 
E) Multiplicações. 
 

Questão 05 
Com base exclusivamente no que o texto explicita, é 
correto afirmar que: 
A) A criação da Secretaria de Portos tem proporcionado 

avanços expressivos desde os anos 60 do século anterior. 
B) A realização de outorgas no setor portuário depende 

somente de investimentos públicos para ampliar a sua 
capacidade. 

C) As reuniões esporádicas do Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte devem ser 
realizadas conforme o estabelecido em sua criação. 

D) A máxima eficiência produtiva e alocativa decorre da 
vigência de instrumentos de planejamento vigentes em 
portos e terminais portuários internacionais. 

E) Um progresso significativo corresponde ao surgimento 
da Empresa de Planejamento e Logística S.A., conquanto 
ela planeje com sabedoria a área de transportes nacional. 

 

Questão 06 
No trecho “A Lei nº 12.815/2013 trouxe alterações 
positivas para o sistema de planejamento do Setor 
Portuário.” (4º§), considerando a sua predicação, o verbo 
trazer, devidamente conjugado na terceira pessoa do 
singular do pretérito perfeito do modo indicativo, é 
classificado como: 
A) De ligação. 
B) Intransitivo. 
C) Bitransitivo. 
D) Transito direto. 
E) Transitivo indireto. 
 

Questão 07 
Para manter a coerência da mensagem veiculada no texto, 
a conjunção “entretanto”, em “Ajustes, entretanto, devem 
ser realizados de modo a simplificar e otimizar o processo 
de planejamento.” (2º§) NÃO poderá ser substituída por: 
A) Contudo. 
B) Apesar disso. 
C) Em todo caso. 
D) Não obstante. 
E) Por conseguinte. 

Questão 08 
Assinale a alternativa que mostra corretamente como o 
verbo “prever” seria flexionado no plural se o excerto 
“Dentre as sugestões, destaca-se a que prevê uma melhor 
coordenação entre o Plano Nacional de Logística de 
Transportes e o Plano Nacional de Logística Portuária, o 
que resultaria em efetiva integração entre o planejamento 
dos diversos modais de transporte no Brasil, incluindo-se aí 
os portos, elos importantes da cadeia logística.” fosse 
alterado para “Dentre as sugestões, destacam-se as que 
________________”. 
A) prevém 
B) prevêm 
C) preveem 
D) prevêem 
E) prevéem 
 

Questão 09 
O trecho “A Lei nº 12.815/2013 trouxe alterações positivas 
para o sistema de planejamento do Setor Portuário. Dentre 
elas, a centralização de seu planejamento estratégico no 
Poder Público Federal, exercido pela Secretaria de Portos 
da Presidência da República, de modo a dar melhor 
eficiência na destinação dos recursos para a melhoria de 
infraestrutura dos portos, de forma coordenada e coerente 
com as demais iniciativas em curso pelo Governo Federal 
na malha logística nacional (rodovias, ferrovias, aerovias, 
hidrovias e dutovias).” (4º§) marcado pelo uso de 
parênteses, que, para manter uma pontuação correta e 
coerente com a mensagem original, poderiam ser 
substituídos por: 
A) Aspas no lugar de ambos os parênteses. 
B) Uma vírgula no lugar do primeiro parêntese, sendo 

dispensado, inclusive, o segundo parêntese. 
C) Um travessão no lugar do primeiro parêntese, sendo 

dispensado, inclusive, o segundo parêntese. 
D) Ponto e vírgula no lugar do primeiro parêntese, sendo 

dispensado, inclusive, o segundo parêntese. 
E) Dois pontos no lugar do primeiro parêntese para 

introduzir uma enumeração a ser completada com um 
ponto de interrogação. 

 

Questão 10 
As linhas tracejadas no 1º§ e 4º§ do texto podem ser 
preenchidas correta e respectivamente por: 
A) a / à 
B) à / à 
C) a / a 
D) à / a 
E) a / há 
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Questão 11 
Ao trabalhar com o Windows 7, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, acidentalmente, se esbarrou em algumas 
teclas do teclado. O sistema foi bloqueado, retornando 
para a tela de login. Considerando a situação hipotética, as 
teclas apertadas, despropositadamente, são a tela do 
logotipo: 
A) Windows + B. 
B) Windows + D. 
C) Windows + F. 
D) Windows + G. 
E) Windows + L. 
 

Questão 12 
O Painel de Controle nos Sistemas Windows XP e Windows 
Vista, com Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
oferecia dois modos de exibição de itens. Com o Windows 
7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, houve um 
aumento no número de exibições possíveis dos itens que 
compõem o Painel de Controle; assinale-os. 
A) Clássico; Ícones Grandes; Ícones Pequenos. 
B) Categoria; Ícones Grandes; Ícones Pequenos. 
C) Categoria; Clássico; Ícones Grandes; Ícones Pequenos. 
D) Clássico; Ícones Grandes; Ícones Médios; Ícones Pequenos. 
E) Categoria; Clássico; Ícones Grandes; Ícones Médios; 

Ícones Pequenos. 
 

Questão 13 
A definição clássica de vírus em informática são programas 
mal-intencionados que podem causar danos ao 
computador, assim como às informações armazenadas 
nele. Diversas são as formas de transmissão de vírus. 
Muitas vezes, o usuário instala um vírus 
involuntariamente, ao baixar determinado programa da 
internet, que poderá estar infectado por programas 
maliciosos (vírus) e, assim, contaminar o computador, 
desde que não tenha um bom antivírus, ou este esteja 
desatualizado. Considerando que há diversos tipos de 
vírus, sabe-se um deles possui códigos implacáveis feitos 
para ocultar outros vírus, dificultando, assim, a sua 
remoção. Trata-se de: 
A) Rootkits. 
B) Malware. 
C) Keylogger. 
D) Stealth vírus. 
E) Vírus de Macro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 14 
Inegavelmente, a internet, hoje, é uma ferramenta 
essencial para diversas atividades. Através dela, pode-se 
estudar, pesquisar, jogar, realizar transações, tanto no 
campo pessoal quanto no profissional. Ao navegar na 
internet, se houver interesse em determinado site e, com 
isso, desejar acessá-lo posteriormente, é necessário 
“guardá-lo”, ou seja, adicionar aos seus Favoritos. Trata-se 
de uma tarefa relativamente simples, podendo ser feita 
utilizando o teclado; assinale-a. 
A) CTRL + D. 
B) CTRL + E. 
C) CTRL + F. 
D) CTRL + G. 
E) CTRL + H. 
 

Questão 15 
Ao navegar na internet, torna-se necessário abrir mais uma 
aba no navegador para pesquisar sobre determinado 
assunto, ou executar outra ação. Dependendo do 
navegador utilizado, basta clicar com o mouse ao lado da 
aba utilizada; geralmente, trata-se de um sinal de +. Tendo 
outra aba aberta, para fechá-la, deve-se clicar no X. Para 
agilizar tal ação utilizando o teclado, há dois modos atuais; 
assinale-os. 
A) CTRL + S / CTRL + F6. 
B) CTRL + K / CTRL + F3. 
C) CTRL + U / CTRL + F5. 
D) CTRL + L / CTRL + F11. 
E) CTRL + W / CTRL + F4. 
 

Questão 16 
Seis tripulantes de um determinado navio pediram três 
pizzas tamanho família, com oito fatias cada, de três 
diferentes tipos: portuguesa, frango e calabresa. Sabe-se 
que: 

 Carlos comeu, no total, quatro fatias: uma da de 
portuguesa, uma da de frango e duas da de calabresa; 

 Pedro comeu somente três fatias, mas não comeu da de 
calabresa; 

 Fabrício comeu, no total, cinco fatias: duas da de 
portuguesa, duas da de calabresa e uma da de frango; 

 Marcos comeu, no total, quatro fatias, das quais uma da 
de calabresa e uma da de portuguesa; 

 Luiz comeu, no total, cinco fatias, mas somente uma da de 
portuguesa; e, 

 Alberto comeu apenas uma fatia de cada tipo. 
Dessa forma, pode-se afirmar que: 
A) Luiz comeu três fatias da pizza de calabresa. 
B) Marcos comeu três fatias da pizza de frango. 
C) Pedro comeu apenas uma fatia da pizza portuguesa. 
D) Pedro comeu mais fatias da pizza de frango do que Luiz. 
E) Luiz e Fabrício comeram o mesmo número de fatias da 

pizza de calabresa. 
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Questão 17 
O perímetro de um retângulo, cujas dimensões são x e y, é 
igual a k. Se o triplo de x é igual ao dobro de y, então a área 
do retângulo é igual a: 

A) 
𝑘2

10
. 

B) 
3𝑘2

50
. 

C) 
2𝑘2

5
. 

D) 
3𝑘2

2
. 

E) 
3𝑘

10
. 

 

Questão 18 
A afirmação “se o modelo computacional estiver correto, 
um furacão está formando-se sobre o litoral” é 
logicamente equivalente a: 
A) “Um furacão está formando-se sobre o litoral ou o 

modelo computacional está correto.” 
B) “O modelo computacional está correto e um furacão não 

está formando-se sobre o litoral.” 
C) “Um furacão está formando-se sobre o litoral ou o 

modelo computacional não está correto.” 
D) “Um furacão não está formando-se sobre o litoral ou o 

modelo computacional está correto.” 
E) “Se um furacão não estiver formando-se sobre o litoral, o 

modelo computacional está correto.” 
 

Questão 19 
Com o intuito de avaliar e melhorar o atendimento ao 
público, a coordenação de gestão de pessoas de um 
determinado porto avaliou, através de uma entrevista com 
56 pessoas, o atendimento prestado por dois despachantes 
de cargas: Marcelo e João. Da pesquisa, obteve-se o 
seguinte resultado: 

 30 pessoas ficaram satisfeitas com o atendimento de 
Marcelo; 

 36 pessoas ficaram satisfeitas com o atendimento de João; 
e, 

 5 pessoas ficaram insatisfeitas com o atendimento 
recebido de ambos os despachantes de cargas. 

Dessa forma, o número de entrevistados satisfeitos com o 
atendimento de apenas um dos funcionários foi: 
A) 15. 
B) 20. 
C) 21. 
D) 26. 
E) 36. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
Considere a proposição composta: “Arthur não agiu de má-fé 
e seu Processo Disciplinar deve ser arquivado”. A negação 
dessa proposição é equivalente a: 
A) “Arthur agiu de má-fé ou seu Processo Disciplinar deve 

ser arquivado.” 
B) “Arthur não agiu de má-fé e seu Processo Disciplinar deve 

ser arquivado.” 
C) “Arthur agiu de má-fé ou seu Processo Disciplinar não 

deve ser arquivado.” 
D) “Ou Arthur não agiu de má-fé, ou seu Processo Disciplinar 

não deve ser arquivado.” 
E) “Se Arthur não agiu de má-fé, então seu Processo 

Disciplinar deve ser arquivado.” 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
Considerando o que dispõe o Decreto nº 6.029, de 1º de 
fevereiro de 2007, quanto ao titular de entidade ou órgão 
da Administração Pública Federal, direta e indireta, 
compreende dever destes titulares: 
A) Coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão 

da Ética Pública do Poder Executivo Federal. 
B) Atuar como instância consultiva das Comissão de Ética no 

âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. 
C) Delegar à Comissão de Ética a avaliação da gestão da 

ética, conforme processo coordenado pela Comissão de 
Ética Pública. 

D) Dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal de que trata o Decreto nº 1.171, 
de 1994. 

E) Assegurar as condições de trabalho para que as Comissões 
de Ética cumpram suas funções, inclusive para que do 
exercício das atribuições de seus integrantes não lhes 
resulte qualquer prejuízo ou dano. 

 

Questão 22 
Segundo determina a Lei nº 12.527/11, é dever dos órgãos 
e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. NÃO 
contemplam dados obrigatórios na divulgação destas 
informações: 
A) Registros de quaisquer repasses ou transferências de 

recursos financeiros. 
B) Endereços e telefones das respectivas unidades e 

horários de atendimento ao público. 
C) Informações concernentes a procedimentos licitatórios, 

inclusive os respectivos editais. 
D) Informações gerais para o acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras de órgãos e 
entidades. 

E) Informações do servidor responsável, incluindo número 
de matrícula, tempo na função e tipo de vínculo com a 
entidade. 
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Questão 23 
São consideradas imprescindíveis à segurança da 
sociedade ou do Estado, as informações cuja divulgação ou 
acesso irrestrito possam, EXCETO: 
A) Colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da 

população. 
B) Colocar em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 

integridade do território nacional. 
C) Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 

autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. 
D) Prejudicar o treinamento e desenvolvimento das equipes 

de esportes que representam as seleções do País.  
E) Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse 
estratégico nacional. 

 

Questão 24 
A seção I do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que 
aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, cuidou de apresentar um 
conjunto de regras deontológicas destinadas ao servidor 
público civil do Poder Executivo Federal. A respeito destas 
regras, assinale a alternativa correta. 
A) É dever do servidor não omitir a verdade sempre que esta 

seja contrária aos interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administração Pública. 

B) Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da vida 
privada do servidor não poderão acrescer ou diminuir o 
seu bom conceito na vida funcional. 

C) A ausência justificada do servidor de seu local de trabalho 
é fator de desmoralização do serviço público, o que quase 
sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

D) A moralidade da Administração Pública não se relaciona 
à noção de ética, mas, sim, à relação da legalidade e do 
estrito cumprimento da norma pelo servidor no exercício 
de suas funções.  

E) Permitir o servidor público a formação de longas filas, ou 
qualquer espécie de atraso na prestação do serviço, 
caracteriza atitude contra a ética, ato de desumanidade 
e grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.  

 

Questão 25 
É vedado ao Servidor Público, EXCETO: 
A) Exercer atividade profissional ou ter seu nome ligado a 

empreendimentos comerciais. 
B) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 

alcance ou do seu conhecimento para atendimento do 
seu mister. 

C) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício 
regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano 
moral ou material. 

D) Retirar da repartição pública, sem estar legalmente 
autorizado, qualquer documento, livro ou bem 
pertencente ao patrimônio público. 

E) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito 
interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros. 

Questão 26 
A Lei nº 13.303/2016, chamada de “Lei da Responsabili-
dade das Estatais”, ou simplesmente de “Lei das Estatais”, 
veio disciplinar a exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado. Com base no tema, assinale a alternativa 
correta. 
A) A exploração de atividade econômica pelo Estado será 

exercida por meio de empresa pública, sociedade de 
economia mista, autarquias e de suas subsidiárias. 

B) Os Poderes Legislativos poderão editar atos que 
estabeleçam regras de governança destinadas às suas 
respectivas empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 

C) A empresa pública é a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei 
e com patrimônio próprio, cujo capital social é 
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios. 

D) A empresa pública exige que a maioria do capital votante 
permaneça em propriedade da União, do Estado, do 
Distrito Federal, do Município; será admitida, no capital 
da empresa pública, a participação de pessoas físicas ou 
empresas particulares. 

E) A criação da sociedade de economia mista independe de 
lei, pois é entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, sob a forma de sociedade anônima, cujas 
ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou 
à entidade da administração indireta. 

 

Questão 27 
Sobre o projeto básico, projeto executivo e outras exigências 
legais, assinale a alternativa correta. 
A) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 

tratamento diferenciado e favorecido às microempresas 
e empresas de pequeno porte na forma da lei. 

B) Sempre que possível, a Administração deverá incluir no 
objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços, a previsão de quantidades reais do projeto 
básico ou executivo. 

C) É possível incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão. 

D) As obras e os serviços somente poderão ser licitados a 
partir do momento que o edital estiver disponível para 
exame dos interessados em participar do processo 
licitatório. Declarado o vencedor, a autoridade 
competente irá aprovar o projeto básico. 

E) Para a contração de prestação de serviços pressupõe a 
elaboração do projeto básico, e a contratação de obras 
pressupõe o projeto executivo; ambos devem estabelecer, 
de maneira clara e precisa, todos os aspectos técnicos e 
econômicos do objeto a ser contratado. 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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Questão 28 
A licitação, por ser um processo administrativo, pressupõe o 
atendimento dos princípios constitucionais aplicáveis à 
Administração Pública, notadamente aqueles expressa-
mente previstos no art. 37, caput, da CRFB (Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência). Ao 
lado dos princípios constitucionais, há princípios específicos 
que deverão ser observados na licitação. Diante do exposto, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O julgamento das propostas será objetivo, devendo 

apresentar os seguintes critérios de julgamento: menor 
preço; melhor técnica; técnica e preço; e, maior lance ou 
oferta. 

B) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

C) O princípio da isonomia busca a igualdade entre os 
competidores, a proposta mais vantajosa para 
Administração; assim, exigir que os licitantes paguem 
para ter acesso aos editais não configura violação de 
princípios. 

D) O princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
trata-se da aplicação específica do princípio da 
legalidade, razão pela qual a não observância das regras 
fixadas no instrumento convocatório acarretará a 
ilegalidade do certame. 

E) O processo licitatório será julgado em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

 

Questão 29 
No arranjo geral portuário, a via de acesso ao cais deverá 
suportar as cargas oriundas dos caminhões, sendo, além de 
seu peso, o peso das cargas transportadas. Para uma 
determinada obra de restauração do referido acesso, 
utilizou-se a técnica de fresagem, a fim de solucionar os 
defeitos no asfalto deteriorado. Para efeito de composição 
de custo do serviço de fresagem, devem ser adotados como 
equipamentos principais: 
A) Girica, fresadora a frio e caminhão tanque. 
B) Trator de esteira, caminhão basculante e caminhão 

tanque. 
C) Grua, carregadeira de pneus com vassoura e caminhão 

basculante. 
D) Fresadora a frio, carregadeira de pneus com vassoura, 

caminhão basculante e caminhão tanque. 
E) Caçamba de arrasto e de mandíbula, fresadora a frio, 

carregadora de pneus com vassoura e girica. 
 
 
 
 
 

Questão 30 
Para as obras de revitalização de determinado porto foram 
levantados diversos quantitativos de serviços que irão 
compor os custos diretos da obra, bem como diversos 

custos indiretos a serem identificados. Diante do exposto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas.  
(     ) Despesas específicas da administração central são 

despesas claramente definidas para atender a 
determinadas obras pagas total ou parcialmente pela 
administração central, como por exemplo: gerente de 
contrato, consultor técnico especial e pedreiro. 

(     ) O rateio da administração central é a parcela de 
despesa da administração central, debitada a 
determinada obra segundo os critérios estabelecidos 
pela direção da empresa. As despesas da 
administração central são aquelas incorridas durante 
um determinado período com salários de todo o 
pessoal administrativo e técnico lotado ou não na sede 
central, no almoxarifado central, na oficina de 
manutenção geral, pró-labore de diretores, viagens de 
funcionários a serviço, veículos, aluguéis, consumos de 
energia, água, gás, telefone fixo ou móvel, 
combustível, refeições, transporte, materiais de 
escritório e de limpeza, seguros etc. 

(     ) A taxa de risco do empreendimento se aplica para 
empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou 
integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes 
de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou 
insuficientes, projetos malfeitos ou indefinidos, 
especificações deficientes, inexistência de sondagem 
do terreno etc. 

(     ) O custo financeiro é pago para pagamentos à vista e 
compreende uma parte pela perda monetária 
decorrente da defasagem entre a data do efetivo 
desembolso e a data da receita correspondente, e a 
outra parte de juros correspondentes ao 
financiamento da obra paga pelo executor. 

(     ) Lucro ou margem é uma parcela destinada a 
remunerar o custo de oportunidade do capital 
aplicado, capacidade administrativa, gerencial e 
tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência 
no ramo, responsabilidade pela administração do 
contrato e condução da obra através da estrutura 
organizacional da empresa e investimentos na 
formação profissional do seu pessoal, e criar a 
capacidade de reinvestir no próprio negócio. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F. 
B) V, F, F, F, F. 
C) F, V, V, F, V. 
D) F, V, V, V, V. 
E) V, V, V, V, V. 
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Questão 31 
Para reformar o prédio-sede da Companhia Docas do Pará, 
deverá ser realizado um levantamento do quantitativo 
prévio dos serviços, para efeito da confecção do orçamento 
de obras, que deverá ser feito por profissional habilitado e 
com experiência no ramo. Considerando a situação 
hipotética, tal levantamento prévio dos serviços deverá 
conter as seguintes informações, EXCETO: 
A) Estimativa de cronograma de obra. 
B) Dados sobre a instalação do canteiro de obras. 
C) Análise das características do empreendimento. 
D) Dados sobre eventuais licenças ambientais a serem 

obtidas. 
E) Pesquisa inicial de preços de materiais e serviços 

terceirizados. 
 

Questão 32 
Em obra realizada no Porto de Santarém, sabe-se que o 
engenheiro responsável pela planilha orçamentária encontrou 
dados para o BDI, quais sejam: administração central: 4%; 
seguro/risco/garantia: 1,0%; despesas financeiras: 1,0%; lucro: 
6%; impostos: 10,15%. Considerando os dados e a situação 
hipotética, qual será o BDI final encontrado pelo responsável 
pelo orçamento?  
A) 23,48%. 
B) 25,11%. 
C) 27,49%. 
D) 29,33%. 
E) 30,79%. 
 

Questão 33 
Durante os estudos orçamentários para a revitalização do 
Porto de Belém, os engenheiros responsáveis tiveram a 
incumbência de selecionar os itens da administração local 
que compõem os custos do empreendimento. São 
considerados itens da administração local da obra, EXCETO: 
A) Serviços de apoio estratégico e logístico da obra: 

medicina e segurança do trabalho, controle tecnológico 
de qualidade dos materiais e da obra. 

B) Consumos: materiais de escritório, materiais de limpeza, 
água e café, despesas com contas de água, energia e 
telefone, combustível para abastecimento de veículos 
etc. 

C) Aluguel de máquinas e equipamentos: exceto veículos 
leves e sua manutenção para locomoção na obra e 
serviços administrativos, pois não compõem a 
administração local da obra. 

D) Aluguel de equipamentos administrativos: mobiliário do 
escritório, telefones fixos e celulares, computadores, 
aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, geladeiras e 
fogão para copa, extintores de incêndio, relógios de 
ponto etc. 

E) Salários: engenheiro responsável, engenheiros setoriais, 
mestre de obras, técnicos de produção, planejamento e de 
segurança do trabalho, enfermeiro, apontador, almoxarife, 
vigias, segurança patrimonial e demais funcionários 
administrativos, exceto pessoal diretamente envolvido na 
produção que faz parte dos custos diretos. 

Questão 34 
Considerando uma pequena reforma no Porto de Vila do 
Conde, em Barcarena/PA, sabe-se que a equipe de trabalho 
foi mobilizada ao local e, no final dos serviços, 
desmobilizada para dar funcionalidade aos trabalhos 
realizados. Com relação à mobilização e desmobilização 
dessa equipe de obra, assinale a alternativa correta. 
A) As despesas de desmobilização não contemplam custos 

de hospedagem, viagem e alimentação. 
B) As despesas de mobilização e desmobilização não 

contemplam custos de equipe especializada de serviços. 
C) As despesas com hospedagem, viagem e alimentação 

devem estar inseridas nos custos de mobilização e 
desmobilização dos serviços. 

D) As despesas de deslocamento de pessoal especializado 
para desmobilização dos serviços estão computadas nos 
custos unitários dos serviços, após o término do contrato 
da obra. 

E) As despesas de hospedagem, viagem e alimentação para 
a mobilização dos serviços estão computadas nos itens 
que compõem os custos diretos, antes do início do 
contrato da obra. 

 

Questão 35 
Um tipo de obra complementar portuária é o quebra-mar 
costeiro que tem a função específica de agir diretamente 
sobre as ondas associadas, interceptando as ondas 
incidentes e difratando as adjacentes, dissipando a energia 
das ondas antes de atingirem a praia. Diante do exposto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A cota de coroamento e profundidades (distância da 

costa) determina: atenuação da onda, galgamento, 
fração do transporte de sedimento litorâneo captado e, 
consequentemente, potencial de erosão nas costas 
adjacentes, seção transversal e custo. 

(     ) O comprimento, em geral, são obras de extensão 
inversamente proporcional à distância da linha da 
costa. Para atenuação da onda não devem ser muito 
curtos, pois os cabeços extremos são a fonte da 
difração e devem ser mais reforçados (portanto, mais 
custosos) para resistirem à concentração da energia 
das ondas. 

(     ) O percentual de vãos é a relação entre o comprimento 
dos vãos e da obra, controlando a fração de energia que 
atinge o quebra-mar costeiro. 

(     ) A inclinação e a rugosidade do parâmetro externo 
definem as características refletivas da obra e a 
profundidade da fossa a seu pé. 

(     ) A largura da berna no pé da estrutura está ligada a 
considerações geotécnicas de estabilidade do maciço 
(berna de equilíbrio) e hidráulicas ligadas à erosão. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, F, F. 
B) V, F, F, F, V. 
C) V, F, F, V, V. 
D) F, V, V, V, F. 
E) V, V, V, V, V. 
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Questão 36 
Para a construção de um novo acesso ao Porto de Belém, a 

equipe de campo estaqueou todo o trecho da via, cujo 

comprimento total é de 844,52 m. Sabendo-se que o 

estaqueamento começou no zero, que notação a estaca 

terá, quando a equipe de campo percorrer 754,18 m? 

A) [36 + 13,15] 

B) [37 + 14,18] 

C) [37 + 13,15] 

D) [38 + 14,18] 

E) [39 + 13,15] 

 

Questão 37 
O dimensionamento de instalações de armazenagem para 

granéis consiste em se a capacidade dos acessos externos 

ao porto for inferior à produtividade do berço, será 

necessário prover uma reserva de produto no pico da 

movimentação de carga. Considerando que a capacidade 

total dos navios de maior pico é igual a 84.000 t (para dois 

berços), a capacidade dos acessos externos é de 100 t/h, a 

duração pico é de 7 dias e o turno diário de trabalho é de 

20 h/dia, qual será a capacidade de armazenagem total 

(para dois berços)? 

A) 70.000 t. 

B) 98.000 t. 

C) 125.000 t. 

D) 140.000 t. 

E) 196.000 t. 

 

Questão 38 
Para o planejamento da nova via de acesso ao Porto de 

Belém, durante o processo dos estudos de viabilidade, foi 

feita a Avaliação Econômica da Solução Técnica Adotada 

(AESTA), através de uma análise comparativa entre os 

custos previstos e os benefícios diretos e indiretos, obtidos 

com base em dados de projeto de engenharia, computando 

os valores ao longo do período entre o início da realização 

dos investimentos e o final da vida útil considerada, 

calculando-se indicadores de viabilidade, e efetuando-se 

uma análise de sensibilidade, considerando os efeitos 

sobre os resultados de variação imposta aos custos e 

benefícios. É correto afirmar que tais indicadores de 

viabilidade são: 

A) Taxa Interna de Retorno e Avaliação Ambiental. 

B) Avaliação Ambiental, Planejamento Estratégico e Projeto 

de Engenharia. 

C) Valor Presente Líquido, Planejamento Estratégico e 

Avaliação Ambiental. 

D) Taxa Interna de Retorno, Valor Presente Líquido e 

Relação Custo Benefício. 

E) Taxa Interna de Retorno, Valor Presente Líquido e 

Planejamento Estratégico. 

 

 

Questão 39 
Para a realização de uma determinada obra no Porto de 

Santarém, a planilha orçamentária feita pelo engenheiro 

responsável totalizou um montante de R$ 2.450.000,00, 

sendo inclusos todos os custos diretos e o BDI. Para este 

valor final, qual modalidade de licitação será utilizada para 

a referida obra? 

A) Carta convite. 

B) Tomada de preços. 

C) Concurso público de leilão. 

D) Tomada indireta de preços. 

E) Contratação direta de serviços. 

 

Questão 40 
Segundo a NR 18, no estudo preliminar do canteiro de obras, 

ainda na fase de planejamento, diversos itens de vital 

importância devem ser considerados.  Entre eles têm-se as 

ligações de água, energia elétrica, esgoto e telefone; a 

localização e o dimensionamento, em função do volume da 

obra, de áreas para armazenamento de materiais a granel 

(areia, brita etc.), dentre outros. Ao dimensionar um 

canteiro de obras para um serviço que demandará na 

atuação de 18 funcionários, entre efetivos e terceirizados, 

sendo que alguns residirão no local, NÃO é obrigatório 

nesse caso: 

A) Vestiário para troca de roupa dos trabalhadores que não 

residam no local, dotados de armário com chaves e 

banco. 

B) Instalações sanitárias em local de fácil e seguro acesso 

constituídas de um conjunto composto de lavatório, vaso 

sanitário e mictório e dois chuveiros. 

C) Ambulatório com material necessário à prestação de 

primeiros socorros, conforme as características da 

atividade desenvolvida, que deverá ser mantido 

guardado e aos cuidados de pessoa treinada para esse 

fim. 

D) Local adequado para as refeições, que deve ter 

capacidade para garantir o atendimento de todos os 

trabalhadores no horário das refeições, com assentos em 

número suficiente para atender os usuários e com 

lavatório instalado em suas proximidades ou no seu 

interior. 

E) Os canteiros com alojamento devem possuir áreas de 

vivência coberta, ventilada e iluminada para que o 

trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas 

roupas de uso pessoal, podendo a empresa contratar 

serviços de terceiros para atender a essa obrigatoriedade 

sem ônus para o trabalhador.  
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Questão 41 
O diagrama foi apresentado por uma empresa que deveria 
executar um serviço de manutenção estrutural numa das 
edificações de sua responsabilidade. Nele foram utilizadas 
setas para denotar as precedências entre atividades (por 
exemplo D após B), sendo A o evento inicial no instante 
zero. Ao lado de cada seta foram evidenciados números 

separados por uma barra que indicam, respectivamente, a 
duração normal da atividade (em meses) e o custo 
adicional (em milhares de reais) para a redução dessa 
atividade em um mês. 
 

 
 

Ao avaliar o diagrama, pode-se verificar que é possível 
reduzir a duração normal de cada uma das atividades que 
compõe o serviço, desde que acrescido o custo para essa 
modificação no cronograma. Para reduzir a execução do 
serviço em um mês, no menor custo, é correto afirmar que 
é preciso diminuir, também, em um mês: 
A) Apenas a duração da atividade C-D, a um custo de              

R$ 3.000,00. 
B) Apenas a duração da atividade D-E, a um custo de              

R$ 10.000,00. 
C) A duração das atividades B-E e C-D, simultaneamente, a 

um custo de R$ 6.000,00. 
D) A duração das atividades B-D e C-D, simultaneamente, a 

um custo de R$ 7.000,00. 
E) A duração das atividades A-B e B-C, simultaneamente, a 

um custo de R$ 11.000,00. 

 
Questão 42 
De acordo com NBR 8036, os critérios de sondagens e a sua 
localização em planta dependem do tipo da estrutura, de 
suas características especiais e das condições geotécnicas 
do subsolo. De qualquer forma, sempre devem ser 
definidos os furos de sondagens suficientes para fornecer 
um quadro fidedigno da provável variação das camadas do 
subsolo do local em estudo. Para contratar uma empresa, 
a fim de fazer a sondagem de um terreno onde será 
implantado um edifício com área da projeção em planta de 
1600 m2, qual deverá ser o número mínimo de sondagens 
solicitado em contrato? 
A) 3. 
B) 5. 
C) 7. 
D) 8.  
E) 10. 
 
 

Questão 43 
O primeiro passo para levar uma nova edificação do 
“papel” para o terreno é proceder a locação do edifício, isto 
é, transferir para o terreno o que foi projetado em escala 
reduzida. Existem diferentes métodos de locação que, 
usualmente, variam em função do tipo de edifício. Com 
relação aos diferentes métodos de locação e às técnicas 

empregadas na prática de obras, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A utilização de aparelho topográfico é indicada em casos 

em que há complexidade no uso de gabaritos ou para 
minimizar erros de ocorrência, devendo ser contratados 
apenas técnicos de agrimensura para esse fim. 

B) O nível de mangueira utiliza o modelo de vasos 
comunicantes, e é o mais utilizado entre os pedreiros. 
Este é o método que os pedreiros utilizam para nivelar a 
obra toda, desde a marcação da obra até o nivelamento 
dos pisos, batentes, azulejos etc. A mangueira de nível 
deve ser de diâmetro pequeno e não deve conter bolhas. 

C) O esquadro possibilita o enquadramento do ângulo reto 
(90o) no gabarito. A conferência pode ser feita com o 
auxílio dos equipamentos de topografia ou mesmo de 
maneira simples, através da verificação do esquadro das 
linhas que originaram cada ponto da locação. Para isto, 
pode-se utilizar o princípio do triângulo retângulo (3, 4, 5). 

D) No processo dos cavaletes, os alinhamentos são obtidos 
por pregos cravados em cavaletes. Estes são constituídos 
de duas estacas cravadas no solo e uma travessa pregada 
sobre elas. Depois de distribuídos os cavaletes, 
previamente alinhados conforme o projeto, as linhas são 
fixadas e esticadas nos pregos para determinar o 
alinhamento do alicerce e, em seguida, inicia-se a 
abertura das valas. Esse processo não oferece grande 
segurança devido ao seu fácil deslocamento com batidas 
de carrinhos de mão, tropeços etc. 

E) O processo da tábua corrida (gabarito) é um método que 
se executa cravando-se no solo pontaletes de pinho ou 
varas de eucalipto nas quais são pregadas tábuas em volta 
de toda a construção, em nível e, a aproximadamente, 
1,00 m do piso. Pregos são fincados nas tábuas com 
distâncias entre si iguais às interdistâncias entre os eixos 
da construção, todos identificados com letras e algarismos 
respectivos pintados na face vertical interna das tábuas, 
que determinam os alinhamentos. Nos pregos são 
amarradas e esticadas linhas ou arames, cada qual com 
um nome interligado ao de mesmo nome da tábua 
oposta. Em cada linha ou arame está materializado um 
eixo da construção. Este processo é o ideal. 
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Questão 44 
Ao ser designado como responsável pela coordenação de 
obras, torna-se necessário desenvolver, de forma ágil e 
eficaz, o serviço, ou seja, desempenhar esse papel de forma 
proativa. Considerando que os principais problemas 
envolvendo a atividade de coordenação de obras podem ter 
origem em três tipos básicos de deficiências, relacione-os às 
suas respectivas definições. 
1. Deficiências ligadas a projeto. 
2. Deficiências ligadas ao relacionamento entre agentes. 
3. Deficiências ligadas aos métodos de coordenação. 
(    )  Falta de experiência, de interesse e adoção de métodos 

inadequados ou pouco eficazes. 
(    ) Falta ou deficiência de detalhamento, de compatibiliza-

ção de projetos; falhas na colaboração e na transmissão 
de informações intra e interempresas. 

(    ) Problemas envolvendo a interface entre etapas da obra 
ou entre executores, como, por exemplo, entre a 
execução de obras de infraestrutura e edificações. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3. 
B) 3, 2, 1. 
C) 1, 3, 2. 
D) 3, 1, 2. 
E) 2, 3, 1. 
 

Questão 45 
Em uma determinada obra foi necessária a construção de  
1 m² de parede de alvenaria de blocos cerâmicos de 9 cm 
(largura) x 14 cm x 19 cm, com juntas horizontais e verticais 
de 1,5 cm de largura. A elevação da parede consome         
0,90 h de pedreiro por m² e igual incidência de servente. 
Adote os seguintes consumos para fabricação de 1 m³ de 
argamassa: 
 

Material / Mão de obra Quantitativo 

Cimento 190 kg 

Arenoso 0,632 m³ 

Areia média 0,948 m³ 

Servente 10 h 
 

De acordo com os dados anteriores, é correto afirmar que 
é(são) necessário(os): 
A) 0,1 m³ de areia. 
B) 28 blocos por m².    
C) 0,2 m³ de arenoso.  
D) 3,79 kg de cimento.  
E) 0,01466 m³ de argamassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 46 
A instalação predial de esgotos tem a finalidade de 
encaminhar águas servidas para fins higiênicos a lugares 
adequados, afastando-as da edificação; para tanto faz uso 
de aparelhos sanitários, tubulações e outros dispositivos, 
que devem realizar este trabalho de forma eficaz. Os 
componentes do sistema de esgoto são muitos, dentre 
eles: desconectores e caixas, aparelhos sanitários, ramais 
de descarga e esgoto, tubo de queda, caixa retentora de 
gordura, caixa de inspeção, subcoletor e coletor predial. 
Observe o esquema de ligação de uma rede de esgoto de 
um banheiro. 

 
Assinale a correta relação dos componentes designados 
pelas letras A, B, C e D, respectivamente. 
A) A. Ramal de Descarga B. Coluna de Ventilação C. Tubo de 

Queda D. Ramal de Ventilação. 
B) A. Coluna de Ventilação B. Ramal de Ventilação C. Ramal 

de Descarga D. Tubo de Queda. 
C) A. Ramal de Ventilação B. Coluna de Ventilação C. Tubo 

de Queda D. Ramal de Descarga. 
D) A. Ramal de Ventilação B. Tubo de Queda C. Coluna de 

Ventilação D. Ramal de Descarga. 
E) A. Coluna de Ventilação B. Tubo de Queda C. Ramal de 

Ventilação D. Ramal de Descarga. 
 

Questão 47 
Analise a estrutura a seguir. 
 

 
 

Diante do exposto, é correto afirmar que: 
A) O momento na rótula é de 4 kN. 
B) A maior reação de apoio é 5 kN. 
C) Os pilares sofrem compressão de 7 kN. 
D) Trata-se de uma estrutura hiperestática. 
E) O maior momento encontrado no pórtico é de 4,5 kN . m. 
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Questão 48 
Os elementos necessários para o desenvolvimentos de 
projetos de fundações são: topografia da área, dados 
geológico-geotécnicos, dados sobre construções vizinhas e 
tipos de estruturas. São informações importantes sobre os 
tipos de estruturas, EXCETO: 
A) Planialtimétrico. 
B) Sistema estrutural. 
C) Sistema construtivo. 
D) Ações nas fundações.  
E) Utilização da estrutura.   
 

Questão 49 
As peças de madeira utilizadas nas construções 
apresentam uma série de defeitos que prejudicam a 
resistência, o aspecto ou a durabilidade. Os defeitos 
podem provir da constituição do tronco ou do processo de 
preparação das peças. Um dos tipos de defeitos mais 
comuns em madeiras são aberturas nas extremidades das 
peças. Esses defeitos ocorrem devido à secagem rápida das 
madeiras. Trata-se de: 
A) Nós. 
B) Gretas. 
C) Fendas. 
D) Arqueadura. 
E) Fibras reversas. 
 

Questão 50 
Em estruturas metálicas parafusadas o uso de parafusos de 
alta resistência com protensão inicial é obrigatório nas 
seguintes condições, EXCETO: 
A) Ligações de peças sujeitas a ações que produzam 

impactos ou tensões reversas. 
B) Estruturas de andares múltiplos com mais de 40 m de 

altura nas emendas de pilares. 
C) Ligações em que possam ocorrer o afrouxamento ou a 

fadiga devido à vibração ou flutuações de solicitação. 
D) Estruturas com mais de 40 m de altura, ligações de vias 

com pilares e com quaisquer outras vigas das quais 
depende o sistema de contraventamento.  

E) Estruturas com pontes rolantes de capacidade nominal a 
20 kN, ligações e emendas de treliças de cobertura, 
ligações de treliças com pilares, emendas de pilares e 
ligações de contraventamento. 
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TEMA DE REDAÇÃO 

 
O futuro dos oceanos do mundo está ameaçado por mudanças climáticas, poluição e práticas de pesca destrutivas — assim 

como pela falta de capacidade de combater essas ameaças. Peço uma ação conjunta global para garantir que nossos oceanos 
sejam tranquilos, seguros e generosos, e permaneçam saudáveis como nosso lar azul. 

Neste Dia Mundial dos Oceanos, olhemos para o futuro. Cuidar e usar os oceanos de maneira sustentável é necessário 
para atingir os objetivos ecológicos e econômicos para as comunidades de todos os lugares. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável poderá ser usada pela comunidade internacional para enfrentar essas 
ameaças e melhorar a vida das pessoas. O Dia Mundial dos Oceanos é uma importante oportunidade para defender um futuro 
sustentável. Governos, organizações intergovernamentais e sociedade civil estão prontos para lançar um chamado à ação para 
apoiar a implementação do ODS 14. 

Olhando adiante, a conservação e o uso sustentável dos oceanos podem ser atingidos apenas se conseguirmos enfrentar 
de forma efetiva essas ameaças. Nosso futuro será, portanto, determinado por nossa decisão coletiva de compartilhar informação 
e encontrar solução para problemas comuns. 

(Mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, no Dia Mundial dos Oceanos, 8 de junho de 2017.  
Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/direito-maritimo-e-oceanos/.) 

 
As atividades portuárias desempenham importante papel no desenvolvimento em geral. Nesse contexto, essa conformação 

expressa bem a figura típica do chamado “dano consentido”, que é caracterizado quando uma atividade impactante gera um 
benefício social que não pode ser desconsiderado na avaliação da concessão da licença ambiental. Nesses casos, o 
planejamento e a ação de gestão ambiental devem ser direcionados para o controle e monitoramento das atividades, tendo 
por meta manter nos níveis mais baixos possíveis o grau de interferência e de poluição do meio local e seu entorno. 

Essa proteção ambiental traz em si uma lógica intrínseca de combate à poluição e atenuação dos danos ambientais, cujo 
foco principal é a valorização do ambiente portuário como um todo. A valorização requer mais do que o atendimento à 
legislação de proteção ao meio ambiente. Exige um compromisso e uma ação proativa em relação às demandas ambientais. 
Requer um planejamento ambiental em que sejam avaliadas antecipadamente as intervenções necessárias ao desenvolvimento 
da atividade e um conhecimento da dimensão exata de seus impactos. Exige um compromisso com a qualidade ambiental 
diante da sociedade.      (Disponível em: http://portal.antaq.gov.br/index.php/meio-ambiente/.) 

 

 
(Disponível em: http://www.ilos.com.br/web/tag/sustentabilidade/.) 

 

Com base nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema: 
 

“O desenvolvimento da atividade portuária em harmonia com a sustentabilidade do planeta”. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a 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 ao candidato ingressar 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, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para os cargos 

de Nível Superior (exceto para Analista Portuário – Direito), Nível Médio e Médio Técnico; e de 5 (cinco) horas de 

duração somente para o emprego de Analista Portuário – Direito (Nível Superior). Esse período abrange a assinatura 

e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) redação, exceto para o emprego 

de Analista Portuário – Direito, para o qual será constituída a elaboração de 1 (uma) peça processual. Ao receber o 

material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número 

de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão 

de Respostas que lhe foi fornecido 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. 

5. 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 

Resposta (prova objetiva) e o Caderno/Folha de Textos Definitivos (prova discursiva) devidamente assinados no local 

indicado. 

6. 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. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. 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 

 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 

ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 

correspondente ao Concurso Público. 


