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CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – MEIO AMBIENTE (T) ð 

CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – MEIO AMBIENTE 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O tema da limitação da responsabilidade civil no 
transporte marítimo tem suscitado controvérsias no fórum da 
doutrina maritimista em todo o mundo e, especialmente, no 
Brasil. De um lado, há os que sustentam que se trata de mais 
um artifício para os proprietários de navios aumentarem os 
seus lucros. No Brasil, o mercado segurador da carga tem sido 
um dos mais críticos desse antigo instituto do transporte 
marítimo que foi seguido pelos demais modais, com algumas 
diferenças. De outro lado, há os que defendem que se trata de 
um instituto que procura aumentar a segurança jurídica de 
todos os que transportam cargas através de navios, bem 
como, tendo em vista os altos valores transportados, 
incentiva o desenvolvimento desse modal. No cotidiano da 
advocacia, verificamos desconhecimento das particularidades 
desse relevante instituto, não somente de magistrados de 
comarcas portuárias, mas de reguladores, sociedades 
classificadoras, construtores navais, agentes intermediários, 
importadores, exportadores e despachantes aduaneiros. Tal 
ambiente aumenta os riscos e os custos de transação das 
operações envolvendo transporte marítimo. 

Criado há vários séculos para desenvolver o transporte 
marítimo, o instituto da limitação da responsabilidade civil 
está difundido em várias convenções internacionais, 
todavia, o Brasil só ratificou duas convenções: a Convenção 
de 1924 (Bruxelas) e a Convenção CLC 69. Em coautoria com 
o Prof. Dr. Norman Augusto Martínez Gutierrez, publiquei o 
livro Limitação da Responsabilidade Civil no transporte 
marítimo para que fossem lançadas novas luzes nesse 
debate. A obra objetiva contribuir para o ambiente 
institucional da logística de transportes brasileira, através de 
uma abordagem sobre as principais convenções que 
regulam o tema, e que ainda não foram discutidas com 
maior profundidade na doutrina brasileira. Ela tem o fito de 
informar usuários de serviços de transportes aquaviários, 
armadores, investidores, seguradoras (transporte, carga e 
de infraestrutura), práticos, portuários, agentes marítimos, 
prestadores de serviços portuários, despachantes aduaneiros, 
marítimos, reguladores de transportes e portos. O livro 
decorre de pesquisa financiada com recursos da Capes e do 
Projeto Pesquisador Visitante Estrangeiro. 

Com apresentação do advogado Luiz Roberto Leven 
Siano, ex-presidente do Instituto Ibero-americano de Direito 
Marítimo, a doutrina objetiva contribuir para o aumento da 
segurança jurídica no comércio marítimo internacional. 
Desse modo, trata de apresentar os principais aspectos 
jurídicos que envolvem a limitação da responsabilidade civil 
no transporte marítimo brasileiro, possivelmente o tema 
mais polêmico do Direito Marítimo. A obra surge em época 
de Reforma do Código Comercial (Emendas 55 e 56 ao 
Projeto de Lei nº 1572/2011) e, em parte, decorre da minha 
preocupação com os temas macro que afetam o setor de 
comércio exterior. 

(Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/artigos/estudo-e- 
pesquisa/limitacao-da-responsabilidade-civil-no-transporte-maritimo-o-

que-e-isso-parte-1. Acesso em: 24/05/2019. Adaptado.) 

Questão 01 
Em “Em coautoria com o Prof. Dr. Norman Augusto 
Martínez Gutierrez, publiquei o livro Limitação da 
Responsabilidade Civil no transporte marítimo para que 
fossem lançadas novas luzes nesse debate.” (2º§), na 
palavra sublinhada não há emprego de hífen. Analise os 
termos apresentados sem a utilização de hífen, marque C 
se sua grafia estiver Correta ou I se estiver Incorreta. 
(     ) Eletroímã. 
(     ) Inter-racial. 
(     ) Anti-ibérico. 
(     ) Circumpolar. 
A sequência está correta em 
A) C, I, I, I. 
B) C, I, I, C. 
C) C, I, C, I. 
D) I, C, I, C. 
E) I, C, C, I. 
 

Questão 02 
Considere as justificativas para a acentuação gráfica de 
algumas palavras transcritas do texto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. “Fórum” (1º§): paroxítona terminada em “um”. 
II. “Artifício” (1º§): é acentuada por ser proparoxítona. 
III. “Há” (2º§): trata-se de uma oxítona que contém “a” 

tônico. 
IV. “Portuários” (2º§): é acentuada porque a vogal “a” figura 

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

Questão 03 
Sobre a obra “Limitação da Responsabilidade Civil no 
transporte marítimo”, mencionada no 2º§ do texto, é 
correto afirmar que: 
A) Aborda um tema controvertido na doutrina maritimista 

nacional e internacional. 
B) Objetiva inibir o aumento da segurança jurídica no 

comércio marítimo internacional. 
C) Tem o propósito de coagir investidores, seguradoras e 

agentes marítimos, entre outros públicos. 
D) Foi lançada apesar da ausência de financiamento público 

para as pesquisas que originaram sua produção. 
E) Destaca estar o instituto da limitação da responsabilidade 

civil difundido em várias convenções internacionais 
realizadas na Bélgica. 
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Questão 04 
Em “O tema da limitação da responsabilidade civil no 

transporte marítimo tem suscitado controvérsias na 

doutrina maritimista em todo o mundo e, especialmente, 

no Brasil.” (1º§), o termo destacado decorre do processo 

de formação de palavras denominado: 

A) Redução. 

B) Composição. 

C) Derivação sufixal. 

D) Derivação prefixal. 

E) Derivação parassintética. 

 

Questão 05 
No trecho “O livro decorre de pesquisa financiada com 

recursos da Capes e do Projeto Pesquisador Visitante 

Estrangeiro” (2º§), o verbo decorrer, devidamente 

conjugado na terceira pessoa do presente do modo 

indicativo, é classificado como: 

A) De ligação. 

B) Intransitivo. 

C) Bitransitivo. 

D) Transitivo direto. 

E) Transitivo indireto. 

 

Questão 06 
Em “Com apresentação do advogado Luiz Roberto Leven 

Siano, ex-presidente do Instituto Ibero-americano de 

Direito Marítimo, a doutrina objetiva contribuir para o 

aumento da segurança jurídica no comércio marítimo 

internacional.” (3º§), as vírgulas foram utilizadas para 

separar um(a): 

A) Aposto. 

B) Vocativo. 

C) Adjunto adverbial. 

D) Oração adverbial reduzida. 

E) Expressão retificativa, semelhante a “isto é”. 

 

Questão 07 
É correto afirmar que o pronome ela em “Ela tem o fito de 

informar usuários de serviços de transportes aquaviários, 

armadores, investidores, seguradoras (transporte, carga e 

de infraestrutura), práticos, portuários, agentes marítimos, 

prestadores de serviços portuários, despachantes 

aduaneiros, marítimos, reguladores de transportes e 

portos.” (2º§): 

A) Faz uma alusão à esposa do autor. 

B) Dá continuidade às explanações sobre um livro. 

C) Desdenha a logística aplicada no transporte brasileiro. 

D) Funciona como recurso anafórico do termo “advocacia”. 

E) Promove a retomada da expressão “doutrina brasileira”. 

 

 

 

 

Questão 08 
“De um lado, há os que sustentam que se trata de mais um 

artifício para os proprietários de navios aumentarem os 

seus lucros.” (1º§) O excerto destacado anteriormente 

pode ser substituído, sem prejuízo semântico, por: 

A) Existe os que sustentam. 

B) Há naqueles que sustentam. 

C) Existe aqueles que sustentam. 

D) Devem haver os que sustentam. 

E) Devem existir os que sustentam. 

 

Questão 09 
Considerando o trecho “No Brasil, o mercado segurador da 

carga tem sido um dos mais críticos desse antigo instituto 

do transporte marítimo que foi seguido pelos demais 

modais, com algumas diferenças.” (1º§), assinale a 

alternativa que introduz uma modificação necessária para 

que ele adquira uma característica inerente ao texto 

preditivo. 

A) No Brasil, o mercado segurador mais crítico desse antigo 

instituto do transporte marítimo foi seguido pelos demais 

modais, com algumas diferenças pontuais. 

B) No Brasil, o mercado segurador da carga tem sido um dos 

mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças! 

C) No Brasil, o mercado segurador da carga será um dos 

mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças. 

D) No Brasil, o mercado segurador da carga tem sido um dos 

mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças? 

E) No Brasil, o mercado segurador da carga (...) tem sido um 

dos mais críticos desse antigo instituto do transporte 

marítimo (...) que foi seguido pelos demais modais, com 

algumas diferenças. 

 

Questão 10 
A locução conjuntiva para que em “Em coautoria com o 

Prof. Dr. Norman Augusto Martínez Gutierrez, publiquei o 

livro Limitação da Responsabilidade Civil no transporte 

marítimo para que fossem lançadas novas luzes nesse 

debate.” (2º§) exprime a ideia de: 

A) Finalidade. 

B) Concessão. 

C) Conformidade. 

D) Proporcionalidade. 

E) Condição ou hipótese. 
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Questão 11 
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Para enviar um e-mail é necessário que remetente e 

destinatário estejam conectados à internet. 
(     ) Uma conexão dial-up, que pode ser utilizada para 

enviar e-mails, é considerada banda larga. 
(     ) Ao pressionar CTRL + ENTER entre o “www” e o “.com” 

é possível digitar rapidamente uma URL terminada 
com “.com”. 

(     ) A maioria das páginas possui links que levam a outras 
páginas. 

(     ) Um endereço de e-mail não precisa ter, 
obrigatoriamente, o @ (arroba). 

(     ) A página inicial do seu navegador favorito sempre 
poderá ser alterado. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V, F, V. 
B) F, F, V, V, F, V. 
C) V, V, F, F, V, F. 
D) V, F, V, F, V, F. 
E) V, F, F, V, V, F. 
 

Questão 12 
A Central de Ações, recurso que aumenta a segurança no 
Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
verifica se componentes fundamentais de proteção estão 
habilitados. São itens que a Central de Ações inspeciona, 
EXCETO: 
A) Configurações de Firewall. 
B) Controle de Conta de Usuário. 
C) Desinstalação de softwares maliciosos. 
D) Configurações de segurança da Internet. 
E) Atualização automática com Windows Update. 
 

Questão 13 
No Microsoft Excel 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, na caixa de diálogo para a criação de 
cabeçalho/rodapé são apresentadas três caixas para a 
digitação de informações. Uma delas se refere a 
informações no instante de impressão. Diante do exposto, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
 

       
A B C D E F G 

(     ) Imprimir o número da página. 
(     ) Formatar o texto do cabeçalho/rodapé. 
(     ) Imprimir o diretório atual. 
(     ) Imprimir o nome do arquivo. 
(     ) Imprimir a hora atual. 
(     ) Imprimir o número total de páginas. 
(     ) Imprimir a data atual. 
A sequência está correta em 
A) E, C, D, A, F, G, B. 
B) C, D, A, E, B, G, F. 
C) D, F, C, G, A, B, E. 
D) G, E, B, C, F, D, A. 
E) B, A, G, F, E, C, D. 

Questão 14 
Acerca do Microsoft Word 2010, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Um clique com o mouse à margem de um parágrafo 

(mouse vira uma seta). 
2. Dois cliques com o mouse à margem de um parágrafo 

(mouse vira uma seta). 
3. Três cliques com o mouse à margem de um parágrafo 

(mouse vira uma seta). 
4. Manter a tecla ALT pressionada e arrastar o mouse. 
5. Manter a tecla CTRL acionada, após a seleção de uma 

letra e/ou palavra e/ou texto. 
(     ) Seleciona todo o texto do documento. 
(     ) Seleciona uma coluna de texto. 
(     ) Seleciona o parágrafo inteiro. 
(     ) Realiza seleção alternada, em partes diversificadas do 

texto. 
(     ) Seleciona uma linha desse parágrafo. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4 ,2, 5, 1. 
B) 2, 4, 5, 1, 3. 
C) 4, 1, 3, 2, 5. 
D) 1, 5, 2, 4, 3. 
E) 5, 3, 1, 2, 4. 
 

Questão 15 
Formatar um texto digitado com o Microsoft Word 2010, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, é ação 
relativamente descomplicada quando se conhece os 
comandos a serem utilizados. Alternar as palavras entre 
maiúsculas e minúsculas é uma dessas ações. Para isso, 
com as palavras selecionadas, basta acionar as teclas: 
A) SHIFT + F2. 
B) SHIFT + F3. 
C) SHIFT + F4. 
D) SHIFT + F5. 
E) SHIFT + F6. 

 
Questão 16  
Em um cais há 960 navios. Houve dois tipos de vistorias de 
rotina: uma de responsabilidade do governo Federal e 
outra do governo Estadual. Sabendo-se que 400 navios 
passaram pela vistoria Federal, 400 passaram pela vistoria 
Estadual e que metade dos navios não passaram por 
nenhuma vistoria, quantos desses navios foram 
submetidos às duas vistorias? 
A) 80. 
B) 320. 
C) 480. 
D) 800. 
E) 960. 
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Questão 17 
A figura representa um molde do brasão a ser utilizado 
como símbolo de um cais, dentro do qual, na região em 
branco, serão representados os valores e princípios a 
serem seguidos pelos funcionários que lá trabalham. Para 
criar o molde, será usado um disco de prata e, dentro dele, 
um quadrado branco, de tal forma que os vértices do 
quadrado toquem a circunferência em quatro pontos. 
 

 
 

Sabendo-se que o quadrado está inscrito na circunferência 
de raio R, é possível determinar que a área prateada que 
irá aparecer no brasão é igual a: 

A)   2
R 2π   

B)   2
R 1π   

C)   2
R 2π   

D)   2
R 4π   

E)   2
R 22π   

 

Questão 18 
Considere a seguinte situação hipotética: três amigos, 
Jânio, Alfredo e Cosme são servidores da área portuária e 
cada um exerce uma função diferente: eletromecânico, 
coordenador de operações e maquinista, com salários 
distintos: R$ 4.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00, não 
necessariamente nessa ordem. Sabe-se que: 

 Jânio não trabalha como eletromecânico e não recebe um 
salário de R$ 4.000,00; 

 Alfredo não é maquinista e possui salário maior que o de 
Cosme; 

 Cosme não trabalha como eletromecânico e possui um 
salário menor que o de Jânio, e, 

 O coordenador de operações não recebe um salário de    
R$ 2.500,00. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que: 
A) Alfredo é eletromecânico, recebe R$ 4.000,00 e Cosme é 

maquinista. 
B) Jânio é maquinista, recebe R$ 2.500,00 e Alfredo é 

eletromecânico. 
C) Jânio é coordenador de operações, recebe R$ 3.000,00 e 

Alfredo é maquinista. 
D) Alfredo é eletromecânico, seu salário é R$ 4.000,00 e 

Cosme é coordenador de operações. 
E) Cosme é coordenador de operações, possui um salário de 

R$ 2.500,00 e Alfredo é eletromecânico. 

 

 
 

Questão 19 
Considere a seguinte sequência numérica: (25, 60, 95, 130, 
165, ...). Sendo S a soma dos 11 primeiros elementos dessa 
sequência e X a diferença entre o 10º termo e o 1º, qual é o 

valor mais próximo da razão 
X

S
? 

A) 5. 
B) 6. 
C) 7. 
D) 8. 
E) 9. 

 

Questão 20 
O capitão de um navio cruzeiro fez uma pesquisa com seus 
passageiros e constatou que 1/4 dos passageiros estava 
realizando sua primeira viagem e 1/3 dos demais estava em 
sua segunda experiência em cruzeiro. Metade dos 
passageiros que fizeram mais de duas viagens contavam 
com um número maior que 10 de viagens realizadas. O 
capitão, então, contabilizou que 314 passageiros haviam 
realizado entre 3 e 10 viagens de cruzeiro. Quantos 
passageiros há nesse cruzeiro? 
A) 628. 
B) 942. 
C) 1256. 
D) 1570. 
E) 1884. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 
Nos termos da Lei sobre o acesso a informações previstos na 
Constituição e suas regulamentações, considera-se: 
A) Documento preparatório:  unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 
B) Integridade:  qualidade da informação coletada na fonte, 

com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações. 

C) Dados processados:  dados submetidos a qualquer 
operação ou tratamento por meio de processamento 
eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de 
tecnologia da informação.  

D) Informação atualizada:  dados submetidos a qualquer 
operação ou tratamento por meio de processamento 
eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de 
tecnologia da informação. 

E) Informação: informação submetida temporariamente à 
restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais 
de sigilo. 

 
 
 
 
 



 

 
6 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

CARGO: ANALISTA PORTUÁRIO – MEIO AMBIENTE (T) ð 

Questão 22 
Segundo a Lei dos Portos – Lei nº 12.815/2013, a exploração 
dos portos organizados e instalações portuárias, com o 
objetivo de aumentar a competitividade e o 
desenvolvimento do país, deve seguir as diretrizes: 
I. Expansão, modernização e otimização da infraestrutura 

e da superestrutura que integram os portos organizados 
e instalações portuárias. 

II. Garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e 
preços praticados no setor, da qualidade da atividade 
prestada e da efetividade dos direitos dos usuários. 

III. Estímulo à tradição e à manutenção da gestão dos 
portos organizados e instalações portuárias, à busca por 
mão de obra portuária experiente e à eficiência das 
atividades prestadas. 

IV. Promoção da segurança da navegação na entrada e na 
saída das embarcações dos portos. 

V. A Administração Pública possui o monopólio da 
exploração dos portos, mas deve incentivar a 
participação de capital do setor privado, assegurando o 
amplo acesso aos portos organizados, instalações e 
atividades portuárias. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e V. 
E) III, IV e V.  
 

Questão 23 
Cada profissional está sujeito a uma deontologia própria a 
regular o exercício de sua profissão, conforme o Código de 
Ética de sua categoria. De acordo com o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, assinale a alternativa correta. 
A) É vedado ao servidor público utilizar os avanços técnicos 

e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister. 

B) São deveres fundamentais do servidor público participar 
dos movimentos e protesto que se relacionem com a 
melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo 
a realização do bem comum.  

C) Toda pessoa tem direito à verdade; porém, o servidor pode 
omiti-la em caso de conflito com o interesse da 
Administração Pública, mas deverá comunicar seu superior 
imediatamente acerca do requerimento formulado. 

D) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento 
ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente 
entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e 
o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante 
as regras do ordenamento jurídico vigente. 

E) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 
dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, em seu posto de trabalho, já 
que refletirá o exercício da vocação do próprio poder 
estatal. Já seus atos, comportamentos e atitudes da vida 
particular não serão direcionados para a preservação da 
honra e da tradição dos serviços público. 

Questão 24 
Com base no Decreto nº 6.029, que instituiu o Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa correta.  
A) O investigado na fase administrativa poderá produzir 

apenas prova testemunhal necessária à sua defesa; provas 
documentais e periciais serão admitidas apenas em 
processos judiciais. 

B) Fica reservado aos servidores públicos, órgãos públicos, 
associação ou entidade de classe poderá provocar a 
atuação da Comissão de Ética Pública ou de Comissão de 
Ética, visando à apuração de infração ética imputada a 
agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. 

C) Entende-se por agente público todo aquele que, por força 
de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de 
natureza permanente, temporária, excepcional ou 
eventual, desde que tenha retribuição financeira, a órgão 
ou entidade da administração pública federal, direta e 
indireta.  

D) A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é 
assegurado o direito de saber o que lhe está sendo 
imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos 
autos, no recinto das Comissões de Ética, mesmo que ainda 
não tenha sido notificada a existência do procedimento 
investigatório. 

E) As penalidades de ilícitos penais, civis, de improbidade 
administrativa ou de infração disciplinar apuradas pela 
Comissões de Ética produzem efeitos somente no âmbito 
administrativo, sendo que os autos onde foram apurados 
tais irregularidades não poderá ser encaminhado ou 
aproveitado por outras autoridades, inclusive o Poder 
Judiciário. 

 

Questão 25 
Constituem requisitos para a instalação dos portos e 
instalações portuárias, EXCETO: 
A) Celebração do contrato. 
B) Consulta à autoridade aduaneira. 
C) Participação de um único interessado.  
D) Consulta ao respectivo poder público municipal. 
E) Emissão, pelo órgão licenciador, do termo de referência 

para os estudos ambientais com vistas ao licenciamento. 
 

Questão 26 
Os tipos de licitação estão vinculados ao critério de 
julgamento da licitação e não podem ser confundidos com 
as modalidades de licitação. São considerados tipos de 
licitação, EXCETO: 
A) Maior lance. 
B) Maior preço. 
C) Menor preço. 
D) Melhor técnica. 
E) Técnica e preço.  

 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_%C3%89tica
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.029-2007?OpenDocument
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Questão 27 
A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, dispõe sobre o 
Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de 
Economia Mista e de suas Subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Regulamenta que os contratos com terceiros destinados à 
prestação de serviços às Empresas Públicas e às Sociedades 
de Economia Mista devem ser precedidos de processo 
licitatório, ressalvadas as hipóteses de dispensa de 
licitação. São hipóteses em que é dispensável a realização 
de licitação por Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista, EXCETO: 
A) Para serviços e compras, não relacionados à engenharia, 

de valor até R$ 100.000,00. 
B) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 

atendimento de suas finalidades precípuas. 
C) Quando as propostas apresentadas consignarem preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional.  

D) Para obras e serviços de engenharia de valor até                 
R$ 100.000,00, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço. 

E) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e 
essa, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a empresa pública ou sociedade de 
economia mista. 

 
Questão 28 
Sobre os princípios norteadores da licitação, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Princípio da Impessoalidade. 
2. Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
3. Princípio do Julgamento Objetivo. 
4. Princípio do Procedimento Formal. 
5. Princípio da Eficácia Administrativa. 
(     ) O processo licitatório deve atender a todas as 

formalidades previstas em lei.  
(     ) O edital é a “lei” interna da licitação e deve definir tudo 

o que for importante para o certame, vinculando os 
licitantes e a Administração Pública à observância.   

(     ) O administrador não se deve valer de critérios que não 
estejam previamente delimitados no edital para 
definição do vencedor do certame.  

(     ) A eficácia impõe a adoção da solução mais eficiente e 
conveniente para a gestão dos recursos públicos.  

(     ) Representa uma das finalidades da licitação, sem que 
haja favoritismo ou escolhas em razão da pessoa a 
celebrar o contrato. 

A sequência está correta em 
A) 4, 2, 3, 5,1. 
B) 5, 3, 4, 1, 2. 
C) 3, 1, 5, 2, 4. 
D) 2, 5, 1, 4, 3. 
E) 1, 4, 2, 3 ,5. 
 
 
 

Questão 29 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) é o documento 
contendo estudos, programas e planos ambientais a serem 
implementados nos portos ou terminais portuários de 
modo a conferir conformidade aos aspectos ambientais 
relativos à operação portuária. O Relatório de Controle 
Ambiental (RCA) deverá considerar as interações entre os 
meios biótico, físico e socioeconômico, e ser composto por 
diagnóstico ambiental, pelo levantamento dos passivos 
ambientais, e por programas e planos a serem acordados 
entre o IBAMA e o requerente. Considere alguns exemplos 
de base para a execução do RCA: 
I. Plano de saneamento. 
II. Programa de gerenciamento de efluentes e resíduos. 
III. Plano de dragagem de manutenção. 
IV. Plano de controle ambiental. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 

Questão 30 
O sinalizador pirotécnico, sinalizador luminoso utilizado 
em situações de emergência que já tenha sido usado ou 
que esteja danificado, é considerado que tipo de resíduo 
de acordo com a NBR 10.004/04?  
A) Classe I. 
B) Classe II. 
C) Classe IA. 
D) Classe IIA. 
E) Classe IIB. 
 

Questão 31  
Entende-se por poluição das águas, a adição de substâncias 
ou de formas de energia que, direta ou indiretamente, 
alterem a natureza do corpo d'água de uma maneira tal 
que prejudique os legítimos usos que dele são feitos. São 
diversas as formas de poluição da água, de origem natural, 
ou como resultado das atividades humanas. Assinale, a 
seguir, o poluente da água que tem como efeito poluidor 
as doenças de veiculação. 
A) Nutrientes. 
B) Patogênicos. 
C) Metais pesados. 
D) Sólidos em suspenção. 
E) Matéria orgânica não degradável. 
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Questão 32 
São características físico-químicas da água que interferem 
na eficiência da sua desinfecção, EXCETO: 
A) A presença de compostos inorgânicos, que reagem com 

o desinfetante. 
B) O pH e a temperatura da água, que se relacionam às 

formas de dissociação química do desinfetante. 
C) O índice de salinidade igual ou superior a 30% e a taxa de 

absorção de cádmio e níquel nas paredes celulares dos vírus. 
D) A turbidez, que promove efeito escudo sobre os          

micro-organismos, protegendo-os da ação do 
desinfetante. 

E) A presença de matéria orgânica, frequentemente 
relacionada à cor verdadeira da água, que adere aos 
micro-organismos e os protege da ação do desinfetante, 
ou reagindo com este formando subprodutos. 

 

Questão 33 
De acordo com a Lei Federal nº 9.433/1997 – Política 
Nacional de Recursos Hídricos, analise as afirmativas a seguir. 
I. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável, é um dos objetivos da 
Política Nacional de Recursos Hídricos. 

II. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso 
estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá 
respeitar a classe em que o corpo de água estiver 
enquadrado e a manutenção de condições adequadas 
ao transporte aquaviário, quando for o caso. 

III. O aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, assim 
como outros usos que alterem o regime, a quantidade 
ou a qualidade da água existente em um corpo de água 
não estão sujeitos à outorga pelo Poder Público, pois os 
impactos ambientais que estes usos causam são 
estatisticamente desprezíveis. 

IV. Em situações de escassez, os usos prioritários dos 
recursos hídricos devem se voltar à geração de energia 
elétrica e ao transporte aquaviário de cargas e animais. 

V. O lançamento em corpo de água de esgotos e demais 
resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o 
fim de sua diluição, transporte ou disposição final, não 
está sujeito à outorga pelo Poder Público, uma vez que 
a autodepuração corrige tais problemas. 

VI. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos 
far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco anos, 
renovável. 

VII. A cobrança pelo uso de recursos hídricos atualmente 
configura ato inconstitucional (bitributação), visto que 
os munícipes já recolhem valores monetários 
referentes às contas de água. 

VIII. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a 
implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, III, V e VI. 
B) II, III, IV e V. 
C) I, II, VI e VIII. 
D) II, III, V e VII. 
E) III, IV, V e VIII. 

Questão 34 
São objetivos da inspeção sanitária realizada pela 
autoridade sanitária nas embarcações, EXCETO: 
A) Verificação de denúncia. 
B) Emissão do Certificado de Livre Prática. 
C) Emissão da Declaração Marítima de Saúde. 
D) Cumprimento de programa de fiscalização sanitária. 
E) Atendimento a outras ações de proteção da saúde pública. 
 

Questão 35 
Toda embarcação deve manter a bordo o Programa de 
Manejo Integrado de Pragas atualizado, em que estejam 
previstas medidas de prevenção, monitoramento e 

controle de pragas. Diante do exposto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Todas as ações de monitoramento e controle realizados 

devem ser comprovadas por meio de registros ou 
atestados assinados pelo Comandante da embarcação 
ou pelo tripulante designado. 

II. As embalagens dos produtos utilizados nos serviços de 
controle de espécimes da fauna sinantrópica nociva à 
saúde devem ser descartadas de maneira correta e 
segura, em conformidade com a norma específica 
vigente, evitando-se a contaminação do homem, animal 
e do meio ambiente. 

III. Os registros ou atestados de controle químico, quando 
necessário, devem ser assinados pelo responsável 
técnico da empresa de controle ou pelo Comandante da 
embarcação quando realizados pela própria tripulação. 

IV. É proibido o uso de formulações de inseticidas ou 
raticidas contendo substância ativa ou forma de 
apresentação não autorizada pelos órgãos competentes, 
bem como a utilização de concentrações acima dos 
limites autorizados. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) I, III e IV, apenas. 
 

Questão 36 
Compete aos profissionais diretamente envolvidos na 
manipulação de alimentos, ofertados a bordo das 
embarcações, EXCETO: 
A) Receber e manipular dinheiro com luvas. 
B) Não consumir alimentos e bebidas nas áreas de 

preparação e manipulação de alimentos. 
C) Não praticar maus hábitos relacionados à higiene 

pessoal, que possam favorecer a contaminação de 
alimentos. 

D) Ter disponível e fazer uso correto de Equipamentos de 
Proteção Individual de acordo com a função e a atividade 
desenvolvida. 

E) Usar roupa protetora de cor clara, sapatos fechados e 
touca protetora mantidos em bom estado de 
conservação e limpeza. 
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Questão 37 
Conforme o protocolo ANVISA, estão entre as boas práticas 
para o sistema de abastecimento de água, ou solução 
alternativa coletiva de abastecimento de água em portos, 
EXCETO: 
A) Os reservatórios de água potável devem ser limpos e 

desinfetados, por profissionais qualificados para 
realização da atividade, a cada quinze dias, 
independentemente se houve, ou não, a realização de 
obras de reparo ou suspeita de contaminação. 

B) O veículo utilizado no abastecimento de água potável 
deverá, dentre outras medidas, garantir que, no 
momento da entrega ao destino, a água para consumo 
humano, quando submetida a tratamento com produtos 
à base de cloro, após a desinfecção, mantenha um nível 
de cloro residual livre de 2 ppm, no mínimo. 

C) Nas áreas portuárias, os hidrantes devem ser projetados, 
instalados e mantidos de forma a prevenir a 
contaminação da água potável e ter suas saídas de água 
protegidas por caixas ou em altura de, no mínimo, 45 cm 
acima da superfície e protegidas por capas de material 
resistente e impermeável, que impeçam a entrada de 
líquidos na sua parte superior ou laterais, confeccionadas 
e manuseadas de forma a evitar contaminação, dentre 
outras exigências. 

D) As pessoas jurídicas de direito público ou privado que 
explorem direta ou indiretamente portos etc. devem, 
dentre outros procedimentos, garantir que as redes de 
água não potável estejam rigorosamente separadas do 
sistema de água potável, de forma a impedir a 
contaminação da água destinada ao consumo humano e, 
ainda, que todos os sistemas estejam devidamente 
identificados, a partir da utilização de cores normatizadas 
e textos de advertência no traçado das redes e nos pontos 
de consumo. 

E) As empresas que prestam serviços de apoio de 
abastecimento de água para consumo humano por 
veículos abastecedores, incluindo apoio marítimo 
devem, dentre outras medidas, realizar a limpeza e a 
desinfecção dos reservatórios e dutos do sistema 
instalado no veículo abastecedor, utilizando-se uma 
solução de 50 mg de cloro por litro de água, durante 30 
min, quando houver suspeita de contaminação, houver a 
realização de obras de reparo e, mensalmente, se não 
houver ocorrência de inconformidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 38 
Analise as afirmativas sobre a Lei Federal nº 12.305/2010. 
I. Os resíduos de serviços de transportes são aqueles 

originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. Os 
responsáveis por estas instalações estão sujeitos à 
elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos. 

II. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, 
transporte, transbordo, tratamento ou destinação final 
de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, 
não isenta as pessoas físicas ou jurídicas da 
responsabilidade por danos que vierem a ser 
provocados pelo gerenciamento inadequado dos 
respectivos resíduos ou rejeitos. O gerador de resíduos 
sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade 
pelos resíduos com a disponibilização adequada para a 
coleta ou, em casos especificados, com a devida 
devolução. 

III. A importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, 
bem como de resíduos sólidos cujas características 
causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal 
e à sanidade vegetal, é permitida, desde que para 
tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação. 

IV. Logística reversa é o instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada. 

V. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos será elaborado 
para vigência por prazo indeterminado, abrangendo 
todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 
trinta e cinco anos e revisões a cada cinco anos. 

VI. A reciclagem é o processo de transformação dos 
resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 
vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, 
outros órgãos. Já a reutilização é o processo de 
aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-química, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes anteriormente citados. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) IV e VI. 
B) II, III e V. 
C) I, II, III e V. 
D) I, II, IV e VI. 
E) III, IV, V e VI. 
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Questão 39 
Em relação aos portos e embarcações constantes do 
Regulamento Sanitário Internacional (2005), marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Em eventos que possam constituir emergências de 

saúde pública de importância internacional, os portos 
devem ter capacidade de fornecer um espaço 
adequado para entrevistar pessoas suspeitas ou 
afetadas por doenças infecciosas juntamente com os 
outros viajantes, os quais deverão ser testemunhas 
formais da entrevista e assinar um laudo.  

(     ) As autoridades competentes deverão tomar todas as 
medidas exequíveis, a fim de monitorar e controlar a 
descarga, pelas embarcações, de esgoto, lixo, água de 
lastro e outras substâncias que possam causar doenças 
e contaminar as águas de portos, rios, canais, estreitos, 
lagos ou outras águas internacionais. 

(     ) O Estado-Parte não aplicará qualquer medida de saúde 
a uma embarcação não proveniente de áreas afetadas 
que passe por um canal marítimo ou uma via fluvial no 
território daquele Estado-Parte, a caminho de um porto 
no território de outro Estado. Qualquer embarcação 
nessas condições deverá ter autorização para carregar 
combustível, água, alimentos e suprimentos sob a 
supervisão da autoridade competente. 

(     ) Os Certificados de Dispensa de Controle Sanitário da 
Embarcação e os Certificados de Controle Sanitário da 
Embarcação terão validade máxima de um ano. Esse 
período poderá ser prorrogado por seis meses quando 
não for possível realizar a inspeção ou as medidas de 
controle necessárias naquele porto.  

(     ) Os Capitães de embarcações, exclusivamente, 
notificarão às autoridades de controle do porto, em até 
trinta minutos antes da chegada ao porto de destino, 
os casos de doença de natureza infecciosa, mas apenas 
os casos que o Capitão tiver sido informado de óbito. 
Essas informações deverão ser transmitidas entre 
quinze a trinta minutos, após o ocorrido, à autoridade 
competente no porto. Em situações de urgência, essas 
informações serão comunicadas diretamente pelo 
Capitão à autoridade portuária relevante, desde que 
possua Certificação ISO 14.000. 

(     ) Antes de chegar à sua primeira escala no território de 
um Estado-Parte, o Capitão de uma embarcação 
verificará o estado de saúde a bordo e, exceto quando 
aquele Estado-Parte assim não o exigir, preencherá e 
entregará na chegada, ou antes, da chegada da 
embarcação, se a embarcação tiver o equipamento 
necessário e o Estado-Parte exigir tal entrega 
antecipada, à autoridade competente daquele porto, 
uma Declaração Marítima de Saúde, referendada pelo 
médico de bordo, se existente. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F, F, F. 
B) F, F, F, V, V, V. 
C) V, V, F, V, F, V. 
D) V, F, V, F, V, F. 
E) F, V, V, F, F, V. 

Questão 40 
A administração portuária, consignatários, locatários ou 
arrendatários devem elaborar, implantar e manter 
atualizado um programa integrado de controle e 
monitoramento da fauna sinantrópica nociva contemplando 
todas as espécies potencialmente transmissoras de doenças 
de importância para a saúde pública que façam parte do 
contexto local. O controle integrado da fauna sinantrópica 
nociva deve ser desenvolvido de acordo com o 
levantamento das espécies potencialmente envolvidas na 
transmissão de doenças de importância para a saúde 
pública, e do ambiente domissanitário local e 
circunvizinho, previamente estabelecido, considerando, 
também, as condições físicas e de segurança da área na 
qual será desenvolvido o programa, bem como as 
condições de ecologia dos vetores e pragas, efetividade e 
toxicidade dos produtos. São exemplos de espécies da 
fauna sinantrópica nociva frequentemente encontradas 
em zonas portuárias, EXCETO: 
A) Mamíferos (ratos, morcegos etc.). 
B) Aracnídeos (aranhas, ácaros e escorpiões etc.). 
C) Aves (pombos domésticos, urubus, pardais etc.). 
D) Peixes (manjubas, sardinhas, garoupas, tubarões etc.). 
E) Insetos (moscas, baratas, pulgas, formigas, cupins etc.). 
 

Questão 41 
Em relação aos terminais portuários especializados na 
movimentação de grãos, no sentido de exportação, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. A emissão de particulados para a atmosfera no entorno 

da área portuária durante a operação de carregamento 
dos navios é mais acentuada nas áreas de estocagem do 
que no porão do navio, em razão deste local ser mais 
confinado. 

II. Esses tipos de terminais são propícios ao surgimento de 
fauna sinantrópica nociva, devido ao produto ali 
movimentado. 

III. A presença desses terminais em áreas urbanas tem 
grande potencial de conflitos ambientais com as 
comunidades vizinhas. 

Assemelham-se à realidade portuária brasileira o que se 
afirma em  
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 42 
De acordo com a Lei nº 12815/2013, analise as seguintes 
definições. 
I. Concessão: cessão onerosa do porto organizado. 
II. Arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura 

pública dentro ou fora do porto organizado. 
III. Autorização: outorga de direito à exploração de 

instalação portuária dentro ou fora do porto organizado. 
Está(ão) correta(s) a(s) definição(ões) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 43 
Considerando um terminal de granéis líquidos especializado 
na movimentação de derivados de petróleo, em relação à 
operação de um navio atracado, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A operação de carregamento é feita por bombeamento 

com o auxílio de bombas do navio. 
II. A operação de descarga é feita por bombeamento com 

o uso de bombas do navio. 
III. A operação de carregamento é feita por bombeamento 

do terminal. 
IV. A operação de descarga é feita por bombeamento do 

terminal. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 

Questão 44 
Considerando um porto com canal de acesso de pequena 
extensão e uma bacia de evolução, ambos 
geometricamente bem definidos, ponderando as situações 
de normalidade operacional, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) No canal de acesso, o navio trafega com o auxílio da 

praticagem e rebocadores. 
(     ) Na bacia de evolução, o navio se movimenta com o 

auxílio da praticagem e rebocadores. 
(     ) No canal de acesso, o navio trafega apenas com o 

auxílio da praticagem. 
(     ) Na bacia de evolução, o navio se movimenta apenas 

com o auxílio de rebocadores. 
(     ) No canal de acesso, o navio trafega apenas com o 

auxílio de rebocadores. 
(     ) Na bacia de evolução, o navio se movimenta apenas 

com o auxílio da praticagem. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, F, F. 
B) V, F, F, V, F, F. 
C) F, V, V, F, F, F. 
D) F, F, F, F, V, V. 
E) F, F, V, V, F, F. 

Questão 45 
Em navegação, a água de lastro refere-se à água captada 
pelo navio para garantir a segurança operacional do navio 
e sua integridade estrutural. Sabe-se que o correto manejo 
da água de lastro é importante na gestão comercial dos 
navios e na gestão ambiental portuária. Considerando 
esses aspectos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O lastro pode estar contaminado com espécies exóticas. 
B) No Brasil, o mexilhão dourado foi introduzido pela água 

de lastro. 
C) O manejo da água de lastro nos navios não interfere na 

operação portuária. 
D) Há indicações de que o agente causador da cólera foi 

introduzido no Brasil pela água de lastro. 
E) A água de lastro deve ser trocada ao longo das viagens 

para reduzir e evitar problemas ambientais. 
 

Questão 46 
Em relação às características físicas e operacionais dos 
navios, é correto afirmar que o porte bruto dos navios 
corresponde ao peso: 
A) Do próprio do navio. 
B) Da carga comercial transportada pelo navio. 
C) Da água de lastro que o navio pode carregar. 
D) Do combustível, lubrificantes, sobressalentes, tripulação 

e seus pertences, mantimentos, lastro, passageiros e 
bagagens. 

E) Da carga comercial transportada pelo navio, do combustível, 
lubrificantes, sobressalentes, tripulação e seus pertences 
mantimentos, lastro, passageiros e bagagens. 

 

Questão 47 
A navegação marítima entre portos brasileiros pode ser 
definida como navegação: 
A) Interior. 
B) De cabotagem. 
C) De longo curso. 
D) De apoio marítimo. 
E) De apoio portuário. 
 

Questão 48 
Considerando os navios com suas características físicas, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Petroleiros: não possuem equipamentos próprios para 

efetuar a carga e descarga. 
B) Roll-on / Roll-off: não possuem equipamentos próprios 

para efetuar a carga e descarga. 
C) Porta-contêineres: não possuem aparelhagem própria 

para a movimentação de suas cargas. 
D) Graneleiros: possuem equipamentos próprios para 

efetuar a carga e descarga nos portos. 
E) Cargueiros especializados: possuem equipamentos 

próprios para a movimentação da carga. 
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Questão 49 
Os trabalhadores portuários podem ser, de um modo geral, 
definidos como trabalhadores portuários com vínculo 
empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores 
portuários avulsos. Qual dessas categorias exerce seu 
trabalho apenas nas instalações portuárias? 
A) Estiva. 
B) Capatazia. 
C) Arrumador. 
D) Conferente. 
E) Consertador. 
 

Questão 50 
Compete à administração do porto, sob a coordenação da 
autoridade marítima, dentro dos limites do porto 
organizado, EXCETO: 
A) Delimitar a área de alfandegamento. 
B) Estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos 

navios. 
C) Estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de 

acesso e da bacia de evolução do porto. 
D) Delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga 

e descarga, de inspeção sanitária e de polícia marítima. 
E) Estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as 

dimensões máximas dos navios que frequentarão o 
porto. 
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TEMA DE REDAÇÃO 

 
Transporte marítimo é ‘espinha dorsal’ da economia global, diz ONU em data especial 

 

“Todas as pessoas no mundo se beneficiam desse transporte, mas poucas percebem isso. Nós enviamos alimentos, 
tecnologia, medicamentos e memórias. Como a população mundial continua crescendo, especialmente nos países em 
desenvolvimento, o transporte marítimo eficiente e de baixo custo tem um papel essencial no crescimento e desenvolvimento 
sustentável’’, disse o secretário-geral da ONU em mensagem para o Dia Marítimo Mundial. 

(Disponível em: https://nacoesunidas.org/transporte-maritimo-e-espinha-dorsal-da-economia-global-diz-onu-em-data-especial/.) 

 
Dentre os meios de transportes, o mais antigo é o transporte marítimo, pois é utilizado desde a Antiguidade. No entanto, 

seu incremento aconteceu efetivamente após o término da Primeira Grande Guerra, resultado de grandes inovações no campo 
tecnológico, as quais resultaram em significativas evoluções. Dentre as mudanças, podemos destacar a melhora em relação à 
capacidade de carga a ser transportada nos navios, além da criação de embarcações específicas, especializadas no transporte 
de um determinado tipo de carga.  

No mundo, cerca de 70% de todas as mercadorias que circulam são transportadas por meio de transporte marítimo. Tal 
fato é resultado da gigantesca capacidade de transporte de carga dos navios.  

Na atualidade, os portos de maior destaque possuem uma moderna e grande infraestrutura, que envolve maquinários e 
centros de armazenagem. 

(Publicado por: Wagner de Cerqueira e Francisco em Meios de Transporte.  
Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transporte-maritimo.htm.) 

 
Um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil, o transporte marítimo ainda não tem todo o seu 

potencial devidamente utilizado. Sua importância está diretamente ligada a intermodalidade, à geração de novos empregos, 
ao aumento na movimentação de cargas no país e ao fortalecimento do setor de logística no mercado nacional. Apesar de todas 
as dificuldades que enfrenta – com portos ainda inadequados, burocracia e altas tarifas, para citar apenas algumas – o setor 
movimenta mais de 350 milhões de toneladas ao ano. Fica fácil imaginar o quanto este número pode melhorar se houver uma 
preocupação e um trabalho efetivos para alterar este quadro. 

(Disponível em: https://civilizacaoengenheira.wordpress.com/2018/04/16/a-importancia-do-transporte-maritimo-no-brasil/.) 
 

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

“A importância do transporte marítimo para a economia brasileira e global”. 
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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. 


