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CARGO: TÉCNICO PORTUÁRIO – ADMINISTRATIVO-

OPERACIONAL 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Círio de Nazaré – um ato de devoção 

 

Por que um ato de fé e devoção? Já vi dezenas de 
manifestações religiosas e verdadeiramente fanáticas pelas 
minhas viagens; todavia, esta que presenciei hoje extrapola 
os atos de fé, de religiosidade. O Círio de Nazaré é mais do 
que tudo isso, refere-se a uma prática religiosa na qual não 
se objetiva o encontro com a divindade através do 
desenvolvimento do próprio potencial ou poderes internos, 
mas sim através da fé na divindade e em sua ajuda para se 
alcançar os objetivos finais espirituais. Uma imensa 
reverência, adoração e ação de graças à Maria de Nazaré. 

Segundo a doutrina católica, a devoção é um “culto 
privado (pessoal ou comunitário)”, centrado no ato de 
entrega ou consagração de si próprio ou da comunidade “ao 
amor de Deus (e, por extensão, ao das pessoas divinas, aos 
santos” e à Maria de Nazaré). As devoções, que são 
principalmente expressas através da oração, fazem parte de 
um “culto privado” mais amplo, que é a piedade popular. O 
Círio desenvolveu-se à margem da liturgia oficial, mas foi 
sabiamente praticado e mantido através dos anos longe de 
qualquer superstição. É reconhecido internacionalmente e 
fomenta a fé em uma espiritualidade superior. Seus fiéis são 
a prova viva deste sentimento puro, inato, comprovado na 
face de cada um que segue em procissão para agradecer 
e/ou para rogar graças. 

Este ato de entrega é exprimido através de “práticas 
piedosas exercidas, privada ou publicamente, como das 
pessoas que vi fazendo todo o percurso, com ajuda de 
amigos, ajoelhado. Estão conectados à espiritualidade, 
reconhecem a graça recebida e geralmente desconhecem 
que é unicamente obra da sua própria fé. 

O Círio de Nazaré se expressa também através das 
inúmeras peregrinações, por vários dias, em diversos 
lugares, onde todos são contemplados pela imagem da 
Peregrina. Medalhas, relíquias, estátuas, imagens, fitinhas 
bentas, procissões, missas, tudo faz parte deste credo que 
movimenta mais de dois milhões de pessoas num único dia. 

Percebe-se esta experiência espiritual, a assistência da 
espiritualidade superior, na devoção dos seus fiéis que está 
estampada na face de cada um. Ah... se toda essa gente 
soubesse que unidos poderiam realmente realizar 
verdadeiros milagres e mudar em definitivo as “voltas que o 
mundo dá” para melhor. Se cada um se permitisse mudar 
para melhor, mudaríamos o mundo. 

Essa forte devoção torna-se a mais pura fé, que é a 
adesão incondicional pela absoluta confiança que se 
deposita nesta majestosa fonte de transmissão. A fé remove 
montanhas, promove curas, mudanças, permite que 
alcancemos nossos objetivos. Aqui no Círio fica claro que é 
impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A expressão se 
relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, 

confiar. Essa fé consiste em nutrir um sentimento de amor 
profundo por Maria de Nazaré, mãe de Jesus. 

Portanto, esse oceano de gente de todos os lugares do 
Brasil e do mundo aqui aportam associando experiências 
pessoais e herança cultural compartilhadas através de cada 
relato, usado como justificativa perfeita à própria crença em 
que se tem fé, o que caracteriza raciocínio circular. A fé no 
Círio de Nazaré se manifesta de inúmeras maneiras e está 
vinculada a questões emocionais, como reconforto em 
momentos de aflição e esperança. 

Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas 
tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que 
embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param 
em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre 
opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha 
firme. A fé então é profunda, inabalável, e habilita-o, faz 
superar os maiores obstáculos. Foi neste sentido que se 
disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem 
ser consideradas as dificuldades que os inovadores 
encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, 
os preconceitos e o interesse material. O Círio é a mais pura 
demonstração de fé, devoção e esperança. 

(Círio de Nazaré – um ato de devoção. Por Jefferson Severino – 
Jornalista. Disponível em: http://www.jornalevolucao.com.br/ 

textos/27049/1/cirio-de-nazare-um-ato-de-devocao.  
Acesso em: 26/05/2019. Com adaptações.) 

 

Questão 01 
Ao questionar sobre o fenômeno “Círio de Nazaré” em “Por 
que um ato de fé e devoção?” (1º§) é correto afirmar que, 
para o autor: 
A) A fé pode contribuir para superar algumas dificuldades e 

atribulações vividas. 
B) Ações como essa são resultado do desequilíbrio gerado 

pela carência de fé e pelo pecado. 
C) Extrapola os atos de fé e de religiosidade, buscando-se 

alcançar os objetivos finais espirituais. 
D) É duvidosa a relação existente entre os fiéis através das 

manifestações fanáticas e a liturgia católica. 
E) As angústias e as tribulações vividas raramente 

comprometem a fé e a convicção das pessoas. 

 
Questão 02 
O trecho destacado em “Segundo a doutrina católica, a 
devoção é um ‘culto privado (pessoal ou comunitário)’, 
centrado no ato de entrega ou consagração de si próprio 
ou da comunidade ‘ao amor de Deus (e, por extensão, ao 
das pessoas divinas, aos santos’ e à Maria de Nazaré)” 
(2º§) revela o objetivo discursivo de: 
A) Exprimir conformidade de um fato com outro. 
B) Defender antagonicamente os princípios católicos. 
C) Indicar uma hipótese ou condição para concluir uma 

ideia. 
D) Desenvolver uma ideia contrária sem impedir sua 

circunstância. 
E) Acrescentar uma escolha na formação de conceitos e 

ideias do leitor. 
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Questão 03 
O acento grave, indicativo de crase, foi INCORRETAMENTE 
empregado em: 
A) É importante obedecer às regras de funcionamento da 

igreja. 
B) Refiro-me à fé superior expressada pelos devotos de 

Maria de Nazaré. 
C) À noite falaremos sobre as nossas experiências pessoais, 

de fé e devoção. 
D) Chegou à cento e vinte mil o número de fiéis movidos 

pela esperança e fé. 
E) A procissão começa à medida que as pessoas se 

aproximam e cantam louvores. 
 

Questão 04 
No trecho “O Círio desenvolveu-se à margem da liturgia 
oficial, mas foi sabiamente praticado e mantido através 
dos anos longe de qualquer superstição.” (2º§), o termo 
destacado exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Dúvida. 
C) Ordem. 
D) Afirmação. 
E) Intensidade. 
 

Questão 05 
Considerando que a escolha adequada do léxico é um dos 
elementos necessários à construção da coerência textual, 
assinale o vocábulo que NÃO poderia substituir o termo em 
destaque preservando-se tal coerência. 
A) “O Círio de Nazaré se expressa também através das 

inúmeras peregrinações (...)” – manifesta 
B) “Se cada um se permitisse mudar para melhor, 

mudaríamos o mundo.” – transformaríamos 
C) “É reconhecido internacionalmente e fomenta a fé em 

uma espiritualidade superior.” – desenvolve 
D) “Portanto, esse oceano de gente de todos os lugares do 

Brasil e do mundo aqui aportam associando experiências 
pessoais (...)” – padecem 

E) “Estão conectados à espiritualidade, reconhecem a graça 
recebida e geralmente desconhecem que é unicamente 
obra da sua própria fé.” – admitem 

 

Questão 06 
Das afirmativas transcritas do texto, assinale a que 
evidencia o sentido figurado. 
A) “Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme.” 
B) “Aqui no Círio fica claro que é impossível duvidar e ter fé 

ao mesmo tempo.” 
C) “Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo 

tempo entre opostas correntezas.” 
D) “O Círio (...) foi sabiamente praticado e mantido através 

dos anos longe de qualquer superstição.” 
E) “Estão conectados à espiritualidade, reconhecem a graça 

recebida e geralmente desconhecem que é unicamente 
obra da sua própria fé.” 

 

 
 

Questão 07 
Em “Percebe-se esta experiência espiritual, a assistência da 
espiritualidade superior, na devoção dos seus fiéis que está 
estampada na face de cada um.” (5º§), a expressão 
“estampada” significa: 
A) Oculta. 
B) Omitida. 
C) Marcada. 
D) Ostentada. 
E) Enxovalhada. 
 

Questão 08 
Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele 
se refere ou, ainda, que acompanha o nome qualificando-o 
de alguma forma. Assinale a afirmativa transcrita do texto 
que ressalta um pronome possessivo. 
A) “Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas 

tribulações da dúvida (...)” 
B) “(...) mas foi sabiamente praticado e mantido através dos 

anos longe de qualquer superstição.” 
C) “Essa fé consiste em nutrir um sentimento amor profundo 

por Maria de Nazaré, mãe de Jesus.” 
D) “O Círio de Nazaré se expressa também através das 

inúmeras peregrinações, por vários dias (...)” 
E) “Já vi dezenas de manifestações religiosas e 

verdadeiramente fanáticas pelas minhas viagens (...)” 
 

Questão 09 
De acordo com as informações textuais, pode-se inferir que 
o Círio de Nazaré: 
A) Evidencia uma crença popular ilusória e infundada. 
B) Trata-se de uma enorme reverência, adoração e ação de 

graças à Maria de Nazaré.  
C) Anuncia uma peregrinação que visa medir a fé humana, 

através de sacrifícios, flagelos e abstinências. 
D) Refere-se a um ato de entrega e consagração mediante 

sincero arrependimento, penosa lamentação e donativos. 
E) É um encontro de pessoas de diversos lugares com a 

finalidade tão somente de agradecer por milagres 
alcançados. 

 

Questão 10 
Segundo as informações expostas no texto, NÃO se pode 
afirmar que: 
A) A fé no Círio de Nazaré se manifesta de imensuráveis 

formas; essa forte devoção torna-se a mais pura fé. 
B) O Círio de Nazaré expressa uma experiência espiritual, ou 

seja, a certeza de que milagres podem acontecer. 
C) Cada um que segue a procissão do Círio de Nazaré é uma 

evidência de um sentimento puro, natural e imaculado. 
D) O Círio de Nazaré é meramente uma prática religiosa que 

desenvolve atos espirituais, próprios e internos do ser 
humano. 

E) A fé transporta montanhas, ou seja, promove curas, 
mudanças, transformações e permite que alcancemos os 
nossos objetivos. 
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Questão 11 
No Microsoft PowerPoint 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, há uma barra com botões de comando 
localizada ao lado da guia Arquivo. Com essa barra, 
comandos usados com maior frequência podem ser 
executados, além do fato de poder ser personalizada 
conforme o usuário e, até mesmo, mudar a sua posição. 
Assinale, a seguir, esta barra. 
A) Barra de Status. 
B) Barra de Ferramentas. 
C) Barra de Rolagem Vertical. 
D) Barra de Rolagem Horizontal. 
E) Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. 
 

Questão 12 
O Windows 7, Configuração Padrão, Idioma Português-Brasil, 
quando instalado, cria atalhos de Área de Trabalho para cinco 
locais; porém, por padrão, ele exibe apenas um desses 
atalhos; assinale-o. 
A) Lixeira. 
B) Sua rede. 
C) Painel de controle. 
D) Janela computador. 
E) Seus arquivos pessoais. 
 

Questão 13 
“O Concurso Público se destina ao provimento de 12 vagas 
para empregos de nível superior e 5 vagas para empregos 
de nível médio técnico, além de formação de cadastro de 
reserva para atendimento a novas vagas que vierem a 
surgir durante a validade do concurso público. A 
denominação dos empregos, os requisitos exigidos, a 
remuneração inicial e o número de vagas para ampla 
concorrência (AC) e para as reservas às pessoas com 
deficiência (PcD) e negros são discriminados no quadro a 
seguir.” 
 

Observe que o trecho extraído do edital desse referido 
concurso está alinhado à esquerda e com algumas partes 
em negrito. No Microsoft Word 2010, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, isso pode ser feito de algumas 
formas, estando o texto, ou as palavras selecionadas, 
através de atalhos do teclado. Assinale, respectivamente, 
os atalhos para alinhamento do texto à esquerda e negrito. 
A) [CTRL + J] [CTRL + N] 
B) [CTRL + E] [CTRL + B] 
C) [CTRL + G] [CTRL + B] 
D) [CTRL + Q] [CTRL + B] 
E) [CTRL + Q] [CTRL + N] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 14 
Ao trabalhar numa estação, com o Sistema Operacional 
Microsoft Windows 7, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, com os seguintes aplicativos abertos: 
Navegador de Internet Explorer 7, Windows Media Player 
e Word 2010, torna-se necessário minimizar todas as 
janelas, deixando somente a área de trabalho do Windows 
visível. Para isso, basta pressionar a tecla com o logotipo 
do Windows (tecla Windows) combinada com uma outra 
tecla; assinale-a. 
A) B. 
B) D. 
C) E. 
D) F. 
E) G. 
 

Questão 15 
Para selecionar uma planilha inteira do Microsoft Excel 
2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, basta 
posicionar o ponteiro do mouse no quadrado do 
cruzamento do título das colunas com o das linhas e clicar 
com o mouse para selecionar toda a planilha; de outra 
maneira basta utilizar as teclas: 
A) [CTRL + S] 
B) [CTRL + R] 
C) [CTRL + T] 
D) [CTRL + M] 
E) [CTRL + W] 
 

Questão 16 
Em um porto trabalham 220 despachantes de cargas que 
executam suas atividades em duas modalidades de 
navegação: offshore e cabotagem. Sabe-se que 70% desses 
servidores são treinados para trabalhar em offshore e que 
45% dos servidores foram treinados em navegação de 
cabotagem. Quantos desses despachantes são treinados 
em uma única modalidade de trabalho? 
A) 66 
B) 99 
C) 121 
D) 154 
E) 187 
 

Questão 17 
Considere a seguinte sentença lógica: “se João trabalha no 
porto, então Maria está de folga”. Qual das alternativas 
apresenta uma afirmação logicamente equivalente? 
A) “Maria está de folga ou João trabalha no porto.” 
B) “Se Maria trabalha no porto, então João está de folga.” 
C) “Maria não está de folga ou João não trabalha no porto.” 
D) “Se João não trabalha no porto, então Maria não está de 

folga.” 
E) “Se Maria não está de folga, então João não trabalha no 

porto.” 
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Questão 18 
Considere a seguinte situação hipotética: Uma doca que 
funciona durante 10 horas por dia recebe 210 containers 
por semana. Considerando que o fluxo de chegada dos 
containers se mantenha constante, qual será o tempo 
diário que a doca precisará funcionar para que seja capaz 
de receber 140 containers em 5 dias? 
A) 9 horas. 
B) 9 horas e 10 minutos. 
C) 9 horas e 15 minutos. 
D) 9 horas e 20 minutos. 
E) 9 horas e 30 minutos. 

 

Questão 19 
Considere a seguinte sequência: (16, 40, X, 250, 625). Qual 
das alternativas a seguir substitui devidamente o X? 
A) 60 
B) 80 
C) 100 
D) 120 
E) 200 

 

Questão 20 
Considere as premissas a seguir verdadeiras: 

 “Se Carlos é armador, então Pedro é bagrinho.” 

 “Pedro não é bagrinho ou Josefa é agente de navegação.” 

 “Josefa não é agente de navegação.” 
É possível chegar à seguinte conclusão: 
A) Carlos é armador e Pedro não é bagrinho. 
B) Carlos não é armador e Pedro não é bagrinho. 
C) Pedro é bagrinho ou Josefa é agente de navegação. 
D) Pedro não é bagrinho e Josefa é agente de navegação. 
E) Josefa não é agente de navegação e Pedro é bagrinho. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 
Segundo a Lei nº 12.815/2013, constitui infração toda ação 
ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em 
realização de operações portuárias com infringência ao 
disposto em Lei ou com inobservância dos regulamentos 
do porto; a recusa injustificada, por parte do órgão de 
gestão de mão de obra, da distribuição de trabalhadores a 
qualquer operador portuário; ou a utilização de terrenos, 
área, equipamentos e instalações portuárias, dentro ou 
fora do porto organizado, com desvio de finalidade ou com 
desrespeito à lei ou aos regulamentos. Com o cometimento 
de uma infração, o operador portuário está sujeito às 
seguintes penalidades, EXCETO: 
A) Multa. 
B) Advertência. 
C) Cancelamento do credenciamento do operador portuário. 
D) Suspensão da atividade de operador portuário, pelo 

período de noventa dias. 
E) Proibição de ingresso na área do porto por período de 

trinta a cento e oitenta dias. 

Questão 22 
“Área delimitada por ato do Poder Executivo que 
compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de 
proteção e de acesso ao porto organizado. ” Segundo a Lei 
dos Portos – Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013 – trata-se 
de: 
A) Porto organizado. 
B) Instalação portuária. 
C) Terminal de uso privado. 
D) Estação de transbordo de cargas. 
E) Instalação portuária pública de pequeno porte. 

 
Questão 23 
O Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que 
regulamenta, no âmbito da União, a Lei que dispõe sobre o 
Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de 
Economia Mista e de suas Subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados e dos Municípios, estabelece que será 
elaborado e divulgado pela empresa estatal o Código de 
Conduta e Integridade. Acerca dos temas a serem tratados 
no referido Código de Conduta, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Princípios, valores e missão da empresa estatal, além de 

orientações sobre a prevenção de conflito de interesses 
e vedação de atos de corrupção e fraude. 

II. Instâncias internas responsáveis pela atualização e 
aplicação do Código de Conduta e Integridade. 

III. Canal de denúncias que possibilite o recebimento de 
denúncias internas e externas relativas ao 
descumprimento do Código de Conduta e Integridade e 
das demais normas internas de ética e obrigacionais. 

IV. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer 
espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de 
denúncias. 

V. Sanções aplicáveis em caso de violação às regras do 
Código de Conduta e Integridade. 

VI. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, 
sobre o Código de Conduta e Integridade, para 
empregados e administradores, e sobre a política de 
gestão de riscos, para administradores. 

É correto afirmar que o Código de Conduta e Integridade 
disporá sobre 
A) I, II, III, IV, V e VI.  
B) I, II e III, apenas. 
C) I, III e VI, apenas. 
D) II, IV e V, apenas. 
E) IV, V e VI, apenas. 
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Questão 24 
A Lei dos Portos – Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013 – 
estabelece que a entrada ou a saída de mercadorias 
procedentes do exterior ou a ele destinadas somente 
poderá efetuar-se em portos ou instalações portuárias 
alfandegadas. O controle destas mercadorias fica a cargo das 
repartições aduaneiras, sendo suas atribuições, EXCETO: 
A) Arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio exterior. 
B) Exercer a vigilância aduaneira e reprimir o contrabando e 

o descaminho, sem prejuízo das atribuições de outros 
órgãos. 

C) Cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a entrada, 
a permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias 
do país. 

D) Autorizar a entrada e a saída, inclusive atracação e 
desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na 
área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto. 

E) Fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a 
saída de pessoas, veículos, unidades de carga e 
mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras 
autoridades no porto. 

 

Questão 25 
A Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013 – Lei dos Portos – 
estabelece em seu art. 40 que o trabalho portuário de 
capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, 
bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, 
será realizado por trabalhadores portuários com vínculo 
empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores 
portuários avulsos. Sobre os trabalhos portuários, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
A) Estiva: atividade de limpeza e conservação de 

embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo 
batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena 
monta e serviços correlatos. 

B) Conserto de carga: reparo e restauração das embalagens 
de mercadorias, nas operações de carregamento e 
descarga de embarcações, reembalagem, marcação, 
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de 
volumes para vistoria e posterior recomposição. 

C) Vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da 
entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações 
atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da 
movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, 
porões, conveses, plataformas e em outros locais da 
embarcação. 

D) Conferência de carga: contagem de volumes, anotação 
de suas características, procedência ou destino, 
verificação do estado das mercadorias, assistência à 
pesagem, conferência do manifesto e demais serviços 
correlatos, nas operações de carregamento e descarga de 
embarcações. 

E) Capatazia: atividade de movimentação de mercadorias 
nas instalações dentro do porto, compreendendo 
recebimento, conferência, transporte interno, abertura 
de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, 
arrumação e entrega, bem como carregamento e 
descarga de embarcações, quando efetuados por 
aparelhamento portuário. 

Questão 26 
Analise os casos a seguir. 
I. Em determinado contrato ficou estabelecido que no 

prazo de quinze dias a Administração forneceria o 
terreno livre e desimpedido para a realização da 
construção de uma escola. Passados quarenta e cinco 
dias, a obra ainda não tinha se iniciado, pois foi 
constatado que o terreno pertencia a um particular; 
além disso, o atraso gerou prejuízos à empresa 
contratada. Cabe ao particular pleitear a suspensão do 
contrato, não sendo facultado requerer a rescisão 
unilateral. 

II. Antes da conclusão da obra do novo hospital, um forte 
terremoto gerou o desabamento da construção. Foi 
apurado que não houve qualquer tipo de imperícia por 
parte da construtora. Neste caso, o contrato pode ser 
alterado por acordo das partes para restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

III. Uma empresa foi contratada para desenvolver e instalar 
programa para controle e fiscalização do recolhimento 
dos tributos; porém, no momento da instalação, o 
funcionário não se mostrou capacitado, o que trouxe 
atrasos e prejuízos de ordem tributária. Assim, a 
Administração Pública deverá aplicar a sanção de 
rescisão unilateral de forma imediata. 

IV. A empresa X foi contrata pelo prazo de vinte e quatro 
meses para realizar a coleta de lixo urbano. Todavia, 
após três meses da vigência do contrato, essa empresa 
decretou falência. Diante de tal quadro, a Administração 
fica impossibilitada de realizar a rescisão, pois deverá 
aguardar a reestruturação da empresa, a fim de preservar 
a continuidade dos empregos e serviços contratos. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
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Questão 27 
Os contratos administrativos são caracterizados pelo 
desequilíbrio das partes, uma vez que conferem 
prerrogativas à Administração e sujeições ao contratado, 
independentemente de previsão editalícia ou contratual. 
Algumas das cláusulas seriam anormais se apostas em 
contratos privados, mas que fazem parte dos contratos 
administrativos, haja vista os interesses perseguidos. 
Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A Administração Pública possui a prerrogativa de 

rescindir unilateralmente o contrato administrativo, sem 
a necessidade de propositura de ação judicial. 

B) A lei elenca as sanções administrativas, que devem ser 
aplicadas por meio do juízo de proporcionalidade do 
administrador a partir da gravidade da infração, devendo 
ser observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

C) Ao contrário do que ocorre nos contratos privados, a 
Administração Pública pode alterar unilateralmente as 
cláusulas dos contratos administrativos para melhor 
efetivação do interesse público, respeitados os limites 
legais e de forma justificada. 

D) Independentemente de cláusula expressa, a execução do 
contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

E) A modificação dos contratos administrativos advém das 
cláusulas leoninas, pois estas preveem desequilíbrios na 
comutatividade da avença, possibilitando a alteração 
unilateral do contrato pela Administração, sua rescisão 
unilateral, a fiscalização do contrato, a possibilidade de 
aplicação de penalidades por inexecução e a ocupação, na 
hipótese de rescisão contratual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 28 
As licitações realizadas e os contratos celebrados por 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais 
vantajosa, devendo observar os princípios norteadores dos 
atos administrativos e específicos dos processos licitatórios. 
Assim, considera-se que há superfaturamento quando 
houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista. São casos que caracterizam o 
superfaturamento, EXCETO: 
A) Quando constatado pela medição, quantidades superiores 

às efetivamente executadas ou fornecidas. 
B) Quando há deficiência na execução de obras e serviços 

de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, 
da vida útil ou da segurança. 

C) Quando há alterações no orçamento de obras e de 
serviços de engenharia que causem o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em favor do 
contratado. 

D) Quando por outras alterações de cláusulas financeiras 
que gerem recebimentos contratuais antecipados, 
distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação 
injustificada do prazo contratual com custos adicionais 
para a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista ou reajuste irregular de preços. 

E) Quando os preços orçados para a licitação ou os preços 
contratados estiverem expressivamente superiores aos 
preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao 
valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação 
for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do 
objeto, se a licitação ou a contratação for por preço 
global ou por empreitada. 

 

Questão 29 
“A fabricante de cosméticos Avon capacita seus gerentes 
minoritários para melhorar as vendas e os serviços que a 
empresa oferece em mercados no centro da cidade. 
Baseada na crença de que os gerentes provenientes de 
grupos minoritários entendem melhor a cultura dos 
residentes das cidades grandes, a Avon transformou um 
mercado não lucrativo em uma área de vendas altamente 
produtiva. A empresa aplica uma técnica denominada 
___________________________, que consiste em envolver 
os funcionários em seu trabalho por meio do processo de 
inclusão. Incentiva os funcionários a fazer inovações e 
gerenciar seu próprio trabalho; além disso, envolve de 
modo que eles tenham mais controle e autonomia para 
tomar decisões.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Empowerment 
B) recrutamento e seleção 
C) avaliação de desempenho 
D) gerenciamento da remuneração 
E) treinamento e desenvolvimento 
 
 
 

https://direitoadm.com.br/140-contrato-administrativo/
https://direitoadm.com.br/140-contrato-administrativo/
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Questão 30 
Considerando os estilos de decisão dos líderes, são 
mundialmente reconhecidos os três estilos de liderança 
que se baseiam em como os líderes tomam decisões e os 
efeitos resultantes dessas decisões nos índices de 
produtividade e satisfação dos liderados. Em relações aos 
conceitos e características dos estilos de lideranças, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Autocrática. 
2. Democrática. 
3. Liberal. 
(     ) A participação do líder no debate é limitada, 

apresentando apenas materiais variados ao grupo, 
esclarecendo que pode fornecer informações desde 
que solicitado.    

(     ) As diretrizes são debatidas pelo grupo, estimulado e 
assistido pelo líder.   

(     ) A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo, e 
cada membro tem liberdade de escolher seus 
companheiros de trabalho.    

(     ) O líder é dominador e é “pessoal” nos elogios e nas 
críticas ao trabalho de cada membro.   

(     ) Há liberdade completa para as decisões grupais ou 
individuais com participação mínima do líder.    

(     ) Apenas o líder fixa as diretrizes, sem qualquer 
participação do grupo. 

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

 
Questão 31 
Uma decisão é uma escolha entre alternativas ou 
possibilidades. As decisões são tomadas para resolver 
problemas ou aproveitar oportunidades. O processo de 
tomar decisões, ou processo decisório, é a sequência de 
etapas que vai da identificação de uma situação que 
oferece um problema ou oportunidade até a escolha e 
colocação em prática de uma ação ou solução. O processo 
de tomar decisões, para resolver problemas e aproveitar 
oportunidades, possui cinco fases principais. Assinale a 
sequência correta. 
A) Alternativas; Avaliação; Decisões; Problema; e, Diagnóstico. 
B) Diagnóstico; Problema; Avaliação; Decisões; e, Alternativas. 
C) Problema; Diagnóstico; Alternativas; Decisões; e, Avaliação. 
D) Avaliação; Alternativas; Decisões; Diagnóstico; e, Problema. 
E) Decisões; Alternativas; Avaliação; Diagnóstico; e, Problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 32 
A logística empresarial trata de todas atividades de 
movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de 
produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até 
o ponto de consumo final, assim como os fluxos de 
informação que colocam os produtos em movimento, com 
o propósito de providenciar níveis de serviço adequados 
aos clientes a um custo razoável. Diante do exposto, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Atividades primárias. 
2. Atividades secundárias. 
(     ) Armazenagem. 
(     ) Transportes. 
(     ) Manuseio de materiais. 
(     ) Embalagem de proteção. 
(     ) Manutenção de estoques.   
(     ) Obtenção (produtos disponíveis para o sistema logístico). 
(     ) Processamento dos pedidos. 
(     ) Programação de produtos. 
(     ) Manutenção da informação. 
A sequência está correta em 
A) 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. 
B) 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. 
C) 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. 
D) 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. 
E) 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. 
 

Questão 33 
Muitas situações ainda exigem pelo menos um grau 
mínimo de liderança, embora a natureza dessa influência 
continue evoluindo. Uma perspectiva recente adotada por 
especialistas em liderança focaliza o modo como os líderes 
são vistos pelos seguidores. Considerando os tipos de 
liderança, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Carismática. 
2. Orientada a equipe. 
3. Participativa. 
4. Orientada ao humano. 
5. Autônoma. 
6. Autoprotetora. 
(     ) Grau em que o líder envolve outras pessoas na tomada 

de decisões. 
(     ) O líder pode ser egocêntrico, preocupar-se com status; 

gera conflitos e preserva a imagem. 
(     ) Capacidade de inspirar, motivar e promover o alto 

desempenho; inclui ser visionário, altruísta, confiável, 
decisivo e orientado ao desempenho. 

(     ) Refere-se a ser independente e individualista. 
(     ) Enfatiza o desenvolvimento de grupos e cria uma 

noção de propósito em comum; inclui ser colaborativo, 
diplomático e competente do ponto de vista gerencial.  

(     ) É solidário, atencioso, compassivo e generoso; 
demonstra modéstia e sensibilidade. 

 

A sequência está correta em 
A) 5, 3, 2, 6, 1, 4. 
B) 1, 3, 5, 2, 4, 6. 
C) 2, 6, 3, 4, 1, 5. 
D) 4, 5, 1, 2, 6, 3. 
E) 3, 6, 1, 5, 2, 4. 
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Questão 34 
Atualmente, a globalização denota um papel importante 
no ambiente de muitas empresas. O volume do comércio 
internacional tem crescido significativamente e continua a 
crescer em um ritmo muito acelerado. São considerados 
fatores que conduzem a mudança organizacional, EXCETO: 
A) A melhora da comunicação e dos transportes ao longo 

das últimas décadas.  
B) As reações morosas das empresas diante dos novos 

desafios e o enfrentamento da concorrência. 
C) A tecnologia referente aos métodos usados para criar 

produtos, incluindo bens concretos e serviços intangíveis. 
D) A diversidade da força de trabalho que se refere a 

importantes semelhanças e diferenças entre funcionários 
da organização.  

E) O deslocamento das empresas para mercados 
internacionais, a fim de controlar custos, em especial, 
para reduzir os custos trabalhistas. 

 
Questão 35 
O sistema de distribuição de produtos de uma determinada 
empresa sempre foi importante e complexo, pois o 
transporte é um considerável elemento de custo em toda a 
atividade industrial e comercial. Considerando os modais de 
transporte, relacione adequadamente as colunas a seguir.  
1. Rodoviário. 
2. Ferroviário. 
3. Aeroviário. 
4. Hidroviário e marítimo. 
(     ) Destinado a pequenos volumes classificados em 

“cargas nobres”. A utilização de tal meio deverá 
somente ser feita quando os prazos de entrega forem 
imperiosos. 

(     ) Destinado a volumes menores, ou produtos de maior 
sofisticação que exigem prazos relativamente rápidos 
de entrega. 

(     ) Deverá levar produtos de baixíssimo custo unitário, 
cujo tempo de realização da operação não fosse fator 
preponderante no encarecimento da mercadoria.     

(     ) Destinado a volumes maiores e que possuem custo 
unitário baixo; neste caso, o fator tempo não será 
preponderante, já que nesta modalidade a velocidade 
média é baixa. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 36 
Em relação ao conceito de comportamento organizacional, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É o estudo do comportamento humano em contextos 

organizacionais de interface entre o comportamento 
humano, em relação à empresa e à análise da própria 
organização. 

II. Os indivíduos não trabalham isolados; eles entram em 
contato com outras pessoas e com a organização de 
várias maneiras. Os pontos de contato incluem gerentes, 
colegas de trabalho, políticas e procedimentos formais 
da organização e as várias mudanças implementadas  
pela empresa. 

III. O campo do comportamento organizacional tenta 
compreender o comportamento humano nas estrutura 
empresariais, a própria organização e a interface do 
indivíduo-organização. 

IV. A análise e a compreensão do comportamento 
organizacional raramente auxiliam os gestores a 
entender melhor por que os outros indivíduos na 
empresa comportam-se de determinado modo.  

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

Questão 37 
“A cultura organizacional representa o resultado da 
adaptação de uma organização ao seu meio ambiente. É 
constituída de valores agregados, hábitos e comportamen-
tos que resultam de experiências coletivas – experiências 
que, se relevantes, são preservadas e repassadas aos novos 
membros das organizações, em um processo denominado: 
A) Socialização.  
B) Treinamento. 
C) Desenvolvimento. 
D) Reuniões periódicas.  
E) Recrutamento e seleção. 
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Questão 38 
O processo de organizar consiste em dividir tarefas entre blocos de trabalho chamados departamentos (uma designação 

genérica). A escolha das tarefas atribuídas aos departamentos baseia-se nos critérios de departamentalização. Um critério 

de departamentalização é uma forma de atribuir tarefas e especializar os blocos de trabalho na organização. São 

apresentados vários tipos de departamentalização, cada um apropriado a determinada empresa. 

 

A representação gráfica corresponde à organização: 

A) Funcional.  

B) Por cliente. 

C) Por produto. 

D) Territorial ou geográfica. 

E) Por áreas do conhecimento. 

 

Questão 39 
Por meio da delegação, os ocupantes de determinados 

cargos transferem parte de suas atribuições e sua 

autoridade para os ocupantes de outros cargos; pode 

alcançar apenas tarefas específicas ou um conjunto de 

tarefas. Tanto a centralização quanto a descentralização 

apresentam vantagens e desvantagens. Em relação ao 

modelo de centralização, relacione adequadamente as 

colunas a seguir. 

1. Vantagem. 

2. Desvantagem. 

(     ) Uniformidade impede competição. 
(     ) Facilidade de controle.    
(     ) Rapidez na comunicação vertical.    
(     ) Desestímulo à criatividade.     
(     ) Acesso rápido às informações.    
(     ) Ineficiência no uso dos recursos.     
(     ) Uniformidade de procedimentos.   
(     ) Dependência da hierarquia para tomar decisões.  

A sequência está correta em 

A) 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. 

B) 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 

C) 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1. 

D) 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. 

E) 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Questão 40 
Os métodos de pesca do camarão variam conforme a 

distância do porto, os equipamentos disponíveis nos barcos 

de pesca e a capacidade do porão desses barcos. 

Geralmente, a rede é esvaziada no convés, onde o camarão 

é separado de alguns peixes e outros itens indesejáveis. 

Considerando a variação dos procedimentos de pesca, o 

camarão, se exposto ao ar durante longo tempo no convés, 

poderá desenvolver pontos pretos. Posteriormente, dentro 

dos pequenos depósitos do porto, poderão ocorrer outros 

defeitos que prejudicarão parcial ou totalmente a qualidade 

e a salubridade do pescado. Nesse caso, o tempo e a 

temperatura são fatores críticos. A Logística produz 

alternativas para solucionar esse e demais problemas ao 

cumprir sua missão que se trata de: 

A) Criar alternativas para diminuir o consumo 

B) Desenvolver o transporte coletivo alternativo 

C) Estabelecer uma rota de entrega adequada ao prazo 

acordado com o cliente 

D) Colocar as mercadorias ou os serviços certos, no lugar e 

no instante corretos e na condição desejada ao menor 

custo possível 

E) Escolher o modal rodoviário sempre que o produto 

necessitar de medição precisa, como por exemplo: 

aparelhos oftalmológicos 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
11 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

CARGO: TÉCNICO PORTUÁRIO – ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL (T) 
TIPO 04 – AZUL ð 

Questão 41 
A análise do perfil do cargo é o estudo das atribuições e 
responsabilidades do cargo e também permite o 
cruzamento dessas informações com características, 
aptidões, habilidades e traços comportamentais que seu 
ocupante deve ter. Como resultado desse processo, os 
recrutadores terão “em mãos”, além das especificações do 
cargo, o perfil do candidato apto para o preenchimento da 
vaga. Em relação à análise do perfil do cargo, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Tarefa. 
2. Função. 
3. Cargo. 
4. Análise do cargo. 
5. Descrição do cargo. 
6. Especificação do cargo. 
7. Definição do perfil do candidato. 
(     ) Relato das tarefas ou atribuições que compõem um 

cargo, descritas de forma organizada. 
(     ) Conjunto de funções substancialmente idênticas quanto 

à natureza das tarefas executadas e às especificações 
exigidas dos ocupantes. 

(     ) Atividade executada pelo colaborador que ocupa 
determinado cargo. 

(     ) Determinação com maior exatidão dos aspectos 
referentes às aptidões, habilidades e traços 
comportamentais exigidos do pretendente do cargo. 

(     ) Conjunto de tarefas atribuídas a cada colaborador na 
organização. 

(     ) Estudo realizado para cruzar informações sobre as 
tarefas integrantes do cargo e as especificações 
exigidas de seu ocupante. 

(     ) Descreve competências, conhecimentos, habilidades, 
requisitos (escolaridade, experiência, iniciativa, 
habilidade, porte físico), responsabilidades (por 
equipamentos, informações, pessoas etc.) e condições 
de trabalho. 

A sequência está correta em  
A) 4, 7, 5, 3, 2, 6, 1. 
B) 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. 
C) 1, 5, 3, 6, 7, 2, 4. 
D) 5, 3, 1, 7, 2, 4, 6. 
E) 3, 6, 1, 5, 7, 4, 2. 
 

Questão 42 
Planejar é, ao mesmo tempo, um processo, uma habilidade 
e uma atitude. Assim como o contrário de eficiência é 
desperdício, o contrário de planejamento é improvisação. 
O planejamento é a mais importante das funções 
gerenciais. Dependendo da abrangência e do impacto que 
têm sobre a organização, os planos organizacionais podem 
ser classificados em três níveis principais; assinale-os. 
A) Marketing; Financeiros; e, Orçamentários. 
B) Executivos; Investimentos; e, Financeiros.  
C) Investimentos; Operacionais; e, Direcional. 
D) Participativos; Administrativos; e, Executivos. 
E) Estratégicos; Funcionais ou Administrativos; e, Operacio-

nais. 

Questão 43 
Quando ocorreu a fusão da HP com a Compaq, muitos 
acharam que era realmente uma aquisição que levaria ao 
domínio da HP. De fato, as equipes de implementação da 
fusão examinaram cada processo de negócio das duas 
organizações, escolheram um que parecia melhor e o 
impuseram imediatamente. Os elementos de ambas as 
culturas foram importados desse modo, realizando a meta 
de eliminar os elementos que a liderança da HP achou 
disfuncionais na sua cultura. A mudança cultural também 
ocorre a partir da entrada de pessoas com novas 
suposições na organização e de diferentes experiências de 
diversas partes da organização. Criar um ambiente seguro 
para os membros do processo organizacional é papel da 
liderança, que deverá atuar desenvolvendo, EXCETO: 
A) Treinamento formal. 
B) Visão positiva da mudança. 
C) Envolvimento do aprendiz no novo processo. 
D) Modelos de papel positivo (novo modelo de pensar). 
E) Resistência à mudança pelo temor à incompetência 

temporária. 
 

Questão 44 
As empresas, diante da competitividade atual, costumam 
encarar os processos de avaliação de um funcionário como 
instrumentos de extrema importância para vincular os 
profissionais às metas da empresa e, simultaneamente, 
beneficiar e desenvolver os talentos de seu pessoal. O 
avaliador é considerado, por grande parte dos estudiosos, o 
principal elemento do sistema de avaliação de desempenho, 
porque o resultado da avaliação depende de sua 
interpretação e percepção das informações obtidas nesse 
processo. Para desempenhar bem o papel, o avaliador 
deverá ter uma habilidade imprescindível: saber dar 
feedback. Por outro lado, o avaliado também precisa de 
uma habilidade fundamental: saber receber feedback. Para 
garantir um feedback eficaz é necessário ser, EXCETO: 
A) Oportuno. 
B) Específico, em vez de geral. 
C) Descritivo, em vez de avaliativo.  
D) Fornecido na avaliação de desempenho, somente. 
E) Direto com a pessoa que participou do evento ocorrido. 
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Questão 45 
Gerir pessoas no trabalho se tornou crucial para os 
processos empresariais e para que as empresas alcancem 
um diferencial competitivo. As empresas, muitas vezes, 
colocam no mercado produtos similares em qualidade e 
preço. A escolha por um ou por outro, no caso de uma loja, 
acaba dependendo da maneira como o vendedor atende os 
clientes. A gestão de pessoas deve administrar o potencial 
criativo e produtivo e as relações de trabalho das pessoas, 
por isso é tão fundamental para a empresa. “Para atender 
a um novo posicionamento no mercado, a área de Recursos 
Humanos mudou de ____________ para _____________, 
focalizando sua atenção nos resultados empresariais e 
constituindo uma vantagem competitiva. ” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) tradicional / estratégica 
B) estratégica / competitiva 
C) tradicional / conservadora 
D) estratégica / conservadora 
E) competitiva / conservadora 
 

Questão 46 
A comunicação interna de uma empresa nem sempre 
pode ser controlada pelos seus gestores, porque grande 
parte dessa comunicação acontece de maneira não 
oficial, ou seja, por intermédio da “rede informal”. Ela é 
mais frequente em empresas, nas quais a comunicação 
formal e oficial não é transparente, ou seja, em empresas 
com hierarquias mais rígidas e administração 
centralizadora e menos participativa. O boato não pode 
ser controlado pela administração porque ela só controla 
a comunicação que segue o caminho do organograma. 
Quando não existe um bom relacionamento entre 
empresa e trabalhadores, a comunicação informal é 
percebida como mais confiável. Para garantir que os 
“boatos” sejam mais benéficos do que prejudiciais, os 
gerentes devem, EXCETO: 
A) Evitar o ocultamento de más notícias. 
B) Promover a comunicação saudável e precisa. 
C) Adotar administração centralizadora e menos 

participativa. 
D) Tomar cuidado com comunicações vagas, que podem 

provocar interpretações erradas e ansiedade.  
E) Corrigir comunicações erradas que se relacionam às 

políticas, práticas e planos estratégicos da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 47 
A comunicação e a informação na época da sociedade 
agrária, até, aproximadamente, no final do século XVII, eram 
totalmente restritas ao espaço geográfico determinado. 
Quando Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, foi 
assassinado, em 1865, demorou três meses para que o 
mundo tomasse conhecimento. Com a invenção do telégrafo 
continental, em 1866, isso começou a mudar. Hoje a 
comunicação e a informação acontecem em tempo real, e 
essa revolução transformou radicalmente a valoração das 
empresas. Existem ruídos que impedem que a mensagem 
enviada pelo emissor chegue corretamente a seu destino. 
A esses impedimentos normalmente é dado o nome de 
“barreiras”. São consideradas barreiras na comunicação, 
EXCETO: 
A) Ser um ouvinte eficaz. 
B) Tom de voz inadequado. 
C) Tendência a avaliar e a julgar. 
D) Uso de linguagem inadequada.  
E) Pouca disponibilidade de tempo. 
 

Questão 48 
Cultura implica algum nível de estabilidade estrutural no 
grupo. Quando dizemos que algo é “cultural”, afirmamos 
que não é apenas compartilhado, mas também estável 
porque define o grupo. Uma vez atingido um sentido de 
identidade de grupo, nossa principal força de estabilização 
não será facilmente abandonada. A cultura sobrevive 
mesmo quando alguns membros deixam a organização. A 
cultura é difícil de ser mudada, “porque os membros do 
grupo valorizam a estabilidade no que ela fornece 
significado e previsibilidade”. A cultura pode ser descrita 
pelas seguintes categorias, EXCETO: 
A) Valores expostos. 
B) Normas do grupo. 
C) Remuneração fixa. 
D) Significados compartilhados. 
E) Rituais e celebrações formais. 
 

Questão 49 
Recrutamento é o processo que visa atrair candidatos 
qualificados e em número suficiente para ocupar vagas em 
uma empresa. A escolha entre os dois tipos de 
recrutamento, interno ou externo, dependerá da política 
de Recursos Humanos adotada pela empresa. A maioria das 
empresas procura preencher vagas acima da posição inicial 
de admissão por meio de promoções e transferências 
(recrutamento interno). Com esse procedimento, a 
empresa pode capitalizar o investimento feito em 
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de 
seus funcionários. São consideradas as principais 
vantagens do recrutamento interno, EXCETO: 
A) Renovação de ideias. 
B) Valorização dos funcionários.  
C) Tempo de ambientação menor. 
D) Funcionários adaptados à cultura organizacional. 
E) Conhecimento prévio do desempenho e potencial dos 

indivíduos. 
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Questão 50 
O conceito de estratégia originou-se da guerra, em que a 
realização de objetivos significa superar um concorrente, 
que fica impedido de realizar os seus. Cada um dos dois 
lados quer derrotar o outro. Por isso, a definição de 
Aristóteles, cuja finalidade da estratégia é a vitória. A 
estratégia é o meio (ou conjunto dos meios) para alcançar 
um fim (ou objetivo), que é a vitória sobre um oponente.  
A análise, diagnóstico ou avaliação da situação estratégica 
(ou posição estratégica), pode ser o ponto de partida para 
a elaboração do plano estratégico de uma organização. São 
os principais componentes considerados na análise da 
situação estratégica, EXCETO: 
A) Modelo orgânico. 
B) Estratégias vigentes. 
C) Vantagens competitivas. 
D) Missão da organização até o presente.  
E) Desempenho da organização até o presente (resultados 

alcançados, em comparação com os objetivos). 
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ð 

TEMA DE REDAÇÃO 

 
Responsabilidade pelo cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho portuário 

 

Quando bem planejadas e executadas, as medidas de proteção coletiva neutralizam ou eliminam, com eficácia, riscos no 
meio ambiente de trabalho. Conveses limpos e desobstruídos, porões e agulheiros iluminados, faixa do cais sinalizada são 
exemplos de proteção coletiva. No entanto, além destas medidas, torna-se de grande relevância internalizar em todos os atores 
que atuam nos portos a cultura de segurança no trabalho. De tal forma que, por exemplo, a utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), como capacetes, abafadores de ruído, máscaras de proteção contra poeiras ou gases não seja, 
apenas, mera obrigação. 

Os equipamentos de proteção têm como finalidade evitar que o trabalhador entre em contato ou seja exposto aos riscos 
presentes no meio ambiente de trabalho. No que diz respeito aos Equipamentos de Proteção Individual, devem ser adequados 
ao risco, estarem em perfeito estado de conservação e funcionamento e terem a devida certificação mediante Certificado de 
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Por fim, devem ser fornecidos gratuitamente pelo OGMO, 
quando se tratar de trabalhador avulso ou pelo operador portuário ou tomador de serviço, quando se tratar de empregado. 

(Francisco Edivar Carvalho. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/17090/nocoes-de-seguranca-e-saude-no-trabalho-portuario-a-luz-da-norma-
regulamentadora-n-29.) 

 

 
(Disponível em: https://www.cdp.com.br/documents/10180/45128115/Circuito+Saude.pdf/f8049f57-99de-4ba9-b8a2-69d8e574529e.) 

 

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

“Cuidados e prevenção para manutenção da saúde e segurança dos trabalhadores nas atividades portuárias”. 
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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. 


