


 

 
2 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 

CARGO: TÉCNICO PORTUÁRIO – PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (M) ð 

CARGO: TÉCNICO PORTUÁRIO – PROGRAMAÇÃO E 

CONTROLE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

A lenda do Boto 
 

A lenda do Boto é uma das mais célebres estórias do 
folclore nacional. O cetáceo, uma espécie de golfinho de 
águas doces que habita os rios da Amazônia, acabou se 
tornando o centro de uma narrativa muito popular no 

Brasil. 
 

Em algumas noites especiais, de lua cheia ou festa 
junina, o Boto sai do rio e se transforma em um homem 
sedutor e galante, todo vestido de branco. Usa um chapéu 
para disfarçar a sua identidade: pelo nariz grande, continua 
lembrando o golfinho de água doce e, no topo da cabeça, 
tem um orifício por onde respira. 

Surpreendendo moças na beira do rio, ou dançando 
com elas durante os bailes, o Boto consegue seduzi-las com 
seu jeito doce e charmoso. Aí, decide levá-las para dentro da 
água, onde fazem amor. 

Na manhã seguinte, regressa à sua forma normal e 
desaparece. As mulheres ficam apaixonadas pela figura 
misteriosa e, muitas vezes, engravidam, tendo de revelar ao 
mundo o seu encontro com o Boto. 

A história do Boto, que teve origem na região Norte do 
país, na Amazônia, ilustra a proximidade do povo com as 
águas e o modo como ela se reproduz em suas vivências e 
crenças. 

Encarado como amigo ou como predador, o cetáceo 
ganhou uma conotação mágica e passou a ser celebrado e 
temido em várias regiões do país. Atualmente, ainda é 
representado em rituais, danças folclóricas e algumas 
comemorações. 

O contato entre populações próximas conduziu a um 
processo de assimilação da lenda do Boto pela cultura 
regional brasileira. 

Assim, a narrativa foi se transformando e assumindo 
contornos diferentes, dependendo da época e da região do 
país. Inicialmente, a história se passava em noites de lua 
cheia, quando o sedutor aparecia para as mulheres que se 
banhavam no rio ou passeavam nas margens. 

Na versão mais conhecida atualmente, a entidade 
mágica se transforma em homem no período das festas 
juninas e aparece nos bailes, querendo dançar com a moça 
mais bonita. 

Os relatos eram tão frequentes na tradição oral e 
escrita que virou costume, em certas regiões, os homens 
tirarem o chapéu e mostrarem o topo da cabeça quando 
chegavam nas festas. 

O seu encantamento, no entanto, deixava sequelas na 
vida de quem o conhecia. Depois do encontro com o ser 
fantástico, as mulheres pareciam adoecer de paixão, 
entrando em um estado de melancolia. Magras e pálidas, 
muitas tinham que ser levadas ao curandeiro. 

A crença em uma entidade mágica que aparecia para 
seduzir mulheres incautas sobreviveu e foi se transformando 
durante os tempos. No entanto, uma coisa permanece igual: 
a lenda é usada para explicar a gravidez de uma mulher 
solteira. O mito, muitas vezes, é uma forma de encobrir 
relações proibidas ou extraconjugais. 

Por isso, há séculos, que o Brasil tem crianças de pais 
desconhecidos que acreditam ser filhas do Boto. 

Por trás deste mito, existe um cruzamento entre magia 
e sexualidade. Além de promover a união entre a mulher e 
a natureza, a narrativa parece estar relacionada com o 
desejo feminino e a fantasia de um homem com poderes 
sobrenaturais, capaz de seduzir qualquer mortal. 

Em contrapartida, alguns psicólogos e sociólogos 
apontam que, muitas vezes, as mulheres usam a lenda como 
forma de esconder episódios de violência ou incesto que 
geraram uma gravidez. 

(Carolina Marcello. Disponível em: 
https://www.culturagenial.com/lenda-do-boto/. Acesso em: 

19/05/2019. Com Adaptações.) 

 

Questão 01 
De acordo com as ideias e referências textuais sobre a 
lenda do Boto, assinale a informação INCORRETA. 
A) Faz parte do folclore brasileiro. 
B) Tem sua origem na região Norte do país. 
C) É baseada em fatos reais e incontestáveis. 
D) É acompanhada de magia, fantasia e sedução. 

E) Pode estar relacionada a episódios de violência ou 
incesto. 

 

Questão 02 
De acordo com o texto, muitas vezes a lenda do Boto é 
apropriada para encobrir alguns fatos; assinale-os.  
A) Eventos relativos a rituais religiosos proibidos. 
B) Romances com homens comprometidos e abusos 

sexuais. 
C) Relacionamentos casuais que acarretaram grandes 

paixões. 
D) Episódios de violência ou incesto que geraram uma 

gravidez. 
E) Encontros esporádicos e insignificantes com homens 

casados. 
 

Questão 03 
Assinale a afirmativa transcrita do texto, que se mantém 
no sentido figurado. 
A) “As mulheres ficam apaixonadas pela figura misteriosa 

(...).” 
B) “(...) o Boto consegue seduzi-las com seu jeito doce e 

charmoso.” 
C) “Magras e pálidas, muitas tinham que ser levadas ao 

curandeiro.” 
D) “Por isso, há séculos, que o Brasil tem crianças de pais 

desconhecidos (...)” 
E) “Atualmente, ainda é representado em rituais, danças 

folclóricas e algumas comemorações.” 
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Questão 04 
Em “O seu encantamento, no entanto, deixava sequelas na 
vida de quem o conhecia.” (10º§), a expressão destacada 
pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Então. 
B) Talvez. 
C) Porém. 
D) Além disso. 
E) Sem dúvida. 
 

Questão 05 
“Na manhã seguinte, regressa à sua forma normal e 
desaparece.” (3º§) Conforme o contexto em que se 
encontra empregado, o termo destacado anteriormente 
significa: 
A) Avança. 
B) Domina. 
C) Ostenta. 
D) Retorna. 
E) Constrói. 
 

Questão 06 
Em “No entanto, uma coisa permanece igual: a lenda é 
usada para explicar a gravidez de uma mulher solteira.” 
(11º§), os dois pontos têm como finalidade: 
A) Evidenciar uma hipótese. 
B) Introduzir uma explicação. 
C) Identificar um comentário inútil. 
D) Expressar uma indignação ou repulsa. 
E) Apresentar uma informação contraditória. 
 

Questão 07 
Certos termos ou expressões são fundamentais para que a 
coerência textual seja mantida, além de indicarem relações 
de sentido que contribuem para o entendimento do texto. 
Considerando tais relações, assinale a indicação correta 
acerca do efeito de sentido produzido pelo termo destacado. 
A) “Aí, decide levá-las para dentro da água, onde fazem 

amor.” – tempo. 
B) “Em algumas noites especiais, de lua cheia ou festa 

junina, o Boto sai do rio (...)” – alternância. 
C) “O mito, muitas vezes, é uma forma de encobrir relações 

proibidas ou extraconjugais.” – inclusão. 
D) “Atualmente, ainda é representado em rituais, danças 

folclóricas e algumas comemorações.” – dúvida. 
E) “Assim, a narrativa foi se transformando e assumindo 

contornos diferentes, dependendo da época e da região 
do país.” – intensificação. 

 

Questão 08 
Em todas as afirmativas a concordância fez-se corretamente, 
EXCETO em: 
A) Mais de uma mulher está grávida do Boto. 
B) Foi o Boto que levou magia para aquela região. 
C) Era a mim mesma que o Boto se referia, disse a moça. 
D) A pobre senhora ficou meia confusa com a lenda contada. 
E) É necessária a presença das mulheres que adoeceram de 

paixão. 

Questão 09 
Assinale a afirmativa em que o emprego do acento grave, 
indicativo de crase, é facultativo. 
A) O Boto levou a mulher à festa. 
B) Às vezes dançamos no fim de semana. 
C) Siga até à lagoa para encontrar com o Boto. 
D) À noite a entidade mágica se transforma em homem. 
E) À medida que o Boto ia se aproximando, mais paixão 

despertava. 
 

Questão 10 
“A crença em uma entidade mágica que aparecia para 
seduzir mulheres incautas sobreviveu e foi se transfor-
mando durante os tempos.” (11º§) O antônimo do termo 
destacado é: 
A) Infelizes. 
B) Solitárias. 
C) Perigosas. 
D) Precavidas. 
E) Imponentes. 
 

Questão 11 
O Microsoft PowerPoint 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, é um aplicativo que faz parte da suíte de 
escritórios Microsoft Office, sendo uma das melhores 
ferramentas para criação e apresentação gráfica, contendo 
slides, figuras, textos, organogramas, etc. Em apresentações 
pode-se inserir mídias de vários tipos; a faixa de opções 
abrange um conjunto de botões e menus que podem ser 
utilizados para acionar comandos. Considerando que a faixa 
de opções possui três componentes básicos, assinale-os a 
seguir. 
A) Guias; Grupos; Comandos. 
B) Grupos; Botões de Controle de Janela; Guia. 
C) Guias; Barra de Status; Botões de Visualização. 
D) Botões de Visualização; Botões de Controle de Janela; 

Guias. 
E) Barra de Status; Barra de Rolagem Vertical; Barra de 

Rolagem Horizontal. 
 

Questão 12 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
o explorador de arquivos, ou Windows Explorer, exibe 
diversos elementos para manipulação de arquivos e 
pastas. Sabe-se que na janela de pasta dois elementos são 
constantes e não se pode ocultar nenhum deles. Assinale a 
alternativa que apresenta tais elementos. 
A) Painel de Conteúdo; Barra de Título. 
B) Barra de Título; Barra de Ferramentas. 
C) Barra de Endereço; Barra de Navegação. 
D) Painel de Navegação; Painel de Conteúdo. 
E) Barra de Ferramentas; Barra de Endereço. 
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Questão 13 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
há algumas formas de exibição de arquivos e/ou pastas. 
Diferentes formas de exibição, dependendo da tarefa, são 
mais convenientes. Uma delas é a exibição em forma de 
ícones. São formas de exibição em ícones possíveis, 
EXCETO: 
A) Médios. 
B) Grandes. 
C) Pequenos. 
D) Meio Médios. 
E) Extra Grandes. 
 

Questão 14 
Os Planos de Fundo da área de trabalho do Windows 7, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, podem ser 
especificados de várias maneiras. Em uma delas, uma cópia 
da imagem é centralizada na tela; a imagem preenche a tela 
horizontalmente ou verticalmente e mantém a sua 
proporção original. Assinale, a seguir, essa forma. 
A) Estender. 
B) Preencher. 
C) Lado a lado. 
D) Centralizado. 
E) Ajustar à janela. 

 
Questão 15 
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, por diversas vezes é preciso navegar no 
texto utilizando o teclado. Ao digitar um texto, para 
retornar com o cursor ao início da linha, deve-se executar 
a tecla: 
A) HOME 
B) CTRL +  
C) SHIFT +  
D) CTRL + PAGE UP 
E) CTRL + PAGE DOWN 
 

Questão 16 
Um pequeno porto conta com uma frota de 180 navios, 
operando no transporte das seguintes mercadorias: açaí, 
castanha e madeira processada. Um levantamento estatís-
tico constatou que entre esses navios: 

 30% transportam açaí; 

 80% transportam madeira processada; 

 5% operam no transporte das três mercadorias; 

 15% transportam açaí e madeira processada; 

 10% transportam castanha e madeira processada; e, 

 5% transportam exclusivamente açaí. 
Com base nesses dados, é possível inferir que o número de 
navios que transportam exclusivamente madeira processada 
é: 
A) 72. 
B) 80. 
C) 108. 
D) 126. 
E) 144. 

Questão 17 
Para que um navio portuário transporte mensalmente 300 
toneladas de soja são necessários 15 funcionários para 
auxiliar no controle e funcionamento da embarcação. Qual 
será o número mínimo de funcionários, igualmente 
eficientes, fundamental para que o navio passe a 
transportar, semestralmente, 2160 toneladas de soja? 
A) 16 
B) 18 
C) 20 
D) 25 
E) 30 
 

Questão 18 
A afirmativa “o capitão está transportando mercadorias 
importadas ou o navio não é taxado na alfândega.” é 
logicamente equivalente a: 
A) “Se o navio não é taxado, então o capitão está 

transportando mercadorias importadas.” 
B) “Se o navio não é taxado, então o capitão não está 

transportando mercadorias importadas.” 
C) “Se o capitão está transportando mercadorias 

importadas, então o navio é taxado na alfândega.” 
D) “Se o capitão está transportando mercadorias 

importadas, então o navio não é taxado na alfândega.” 
E) “Se o capitão não está transportando mercadorias 

importadas, então o navio não é taxado na alfândega.” 
 

Questão 19 
Considere a seguinte sequência numérica: (9000; 4500; 
1500; 375; W; 12,5). É correto afirmar que o produto dos 
algarismos que compõe o número W é igual a:  
A) 2. 
B) 12. 
C) 35. 
D) 50. 
E) 75. 
 

Questão 20 
Considere as premissas a seguir como verdadeiras: 

 “Não está chovendo ou o navio vira a bombordo.” 

 “Se o navio não vira a bombordo, então a mercadoria será 
taxada.” 

 “Está chovendo e a mercadoria não será taxada.” 
Com bases nessas premissas, é possível concluir que: 
A) Está chovendo e o navio vira a bombordo. 
B) Está chovendo e a mercadoria será taxada. 
C) Está chovendo e o navio não vira a bombordo. 
D) Não está chovendo ou a mercadoria será taxada. 
E) O navio vira a bombordo e a mercadoria será taxada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 
A Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, dispõe sobre a 
exploração direta e indireta pela União de portos e 
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas 
pelos operadores portuários. 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12815.htm. Acesso em: 28/05/2019.) 

 

Considera-se, para fins desta Lei, como “instalação portuária 
explorada mediante autorização, localizada fora do porto 
organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou 
mercadorias em embarcações de navegação interior”: 
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 22 
A Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, disciplina que 
operadores portuários deverão constituir, em cada porto 
organizado, um órgão de gestão de mão de obra do 
trabalho portuário. São funções deste órgão de gestão de 
mão de obra do trabalho portuário, EXCETO: 
A) Treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador 

portuário, inscrevendo-o no cadastro. 
B) Administrar o fornecimento de mão de obra do 

trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. 
C) Manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador 

portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. 
D) Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade 

para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. 
E) Apenas repassar aos beneficiários os valores devidos 

pelos operadores portuários relativos à remuneração do 
trabalhador portuário avulso e aos correspondentes 
encargos fiscais, sociais e previdenciários. 

 
Questão 23 
O operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada 
para exercer as atividades de movimentação de passageiros 
ou movimentação e armazenagem de mercadorias, 
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro 
da área do porto organizado. É dispensável a intervenção de 
operadores portuários em operações de embarcações 
empregadas, EXCETO: 
A) Na navegação interior e auxiliar. 
B) No transporte de mercadorias sólidas a granel. 
C) No transporte de mercadorias líquidas a granel. 
D) Em obras de serviços públicos nas vias aquáticas do país. 
E) No transporte de gêneros de grande lavoura e de pesca, 

para abastecimento de mercados de âmbito estadual. 

 

 

 

Questão 24 
Um tema em voga no campo da Administração Pública é a 
gestão de riscos e controle interno. Entende-se como risco 
qualquer evento em potencial que possa impedir ou 
desvirtuar o cumprimento de objetivos, ao passo que o 
controle interno compreende um conjunto de normas, 
estruturas, processos e sistemas criados para mitigar riscos 
e assegurar que os objetivos da organização sejam 
alcançados. 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, traz em seu 
texto que a empresa estatal adotará regras de estruturas e 
práticas de gestão de riscos e controle interno. As 
empresas estatais deverão adotar regras de estruturas e 
práticas de gestão de riscos e controle interno que 
abranjam, EXCETO: 
A) Auditoria interna. 
B) Conselho Administrativo. 
C) Comitê de Auditoria Estatutário. 
D) Área de integridade e de gestão de riscos. 
E) Ação dos administradores e empregados, por meio da 

implementação cotidiana de práticas de controle interno. 

 
Questão 25 
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 
alfandegados. É correto afirmar que o controle de 
alfândega está vinculado ao: 
A) Ministério da Fazenda. 
B) Ministério do Turismo. 
C) Ministério da Infraestrutura. 
D) Ministério das Relações Exteriores. 
E) Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 
Questão 26 
Os contratos administrativos são instrumentos necessários 
para formalizar a contratação de obras, serviços e compras. 
Segundo a Lei nº 13.303/2016 são elementos essenciais no 
contrato, EXCETO: 
A) O objeto e seus elementos característicos. 
B) Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para 

alteração de seus termos. 
C) A discrição dos atos e períodos de fiscalização por parte 

da Administração durante a validade do contrato. 
D) Os direitos e as responsabilidades das partes, as 

tipificações das infrações e as respectivas penalidades e 
valores das multas. 

E) Os prazos de início de cada etapa de execução, de 
conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, 
e de recebimento. 
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Questão 27 
Nos termos da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a 
realização de licitação: 
A) Na transferência de bens a órgãos e entidades da 

Administração Pública, sendo defeso a celebração de 
permuta entre as entidades. 

B) Quando as propostas apresentadas consignarem preços 
iguais ou superiores aos praticados no mercado nacional 
ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes. 

C) Na doação de bens móveis para fins e usos de interesse 
especial, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência socioeconômica relativamente à escolha de 
outra forma de alienação. 

D) Para obras e serviços de engenharia de valor até                  
R$ 50.000,00, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço ou, ainda, a obras e serviços 
de mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente. 

E) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento de suas finalidades precípuas, quando as 
necessidades de instalação e localização condicionarem a 
escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

 

Questão 28 
Os contratos destinados à execução de obras e serviços 
contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de 
alteração, por acordo entre as partes. Diante do exposto, 
assinale a alternativa correta. 
A) Durante a vigência do contrato, não será possível a 

substituição da garantia de execução, nem mesmo 
quando apresentada outra forma mais vantajosa. 

B) Havendo alteração do contrato que aumente os encargos 
do contratado deverá restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial através da celebração de 
novo contrato. 

C) O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial 
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para 
os seus acréscimos. 

D) Se necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o 

valor inicial atualizado, é possível a antecipação do 

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, 

sem a correspondente contraprestação de fornecimento 

de bens ou execução de obra ou serviço. 

E) A alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, com comprovada repercussão 
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
menos, conforme o caso. No caso de criação de tributos 
ou encargos legais, estes deverão ser suportados pelo 
contratado. 

Questão 29 
Na administração do Sistema Operacional Windows da 
Microsoft, diversos utilitários de linhas de comando podem 
ser utilizados, para as mais variadas tarefas. Considerando 
o Windows 10 Home, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, um desses comandos exibe estatísticas e 
conexões atuais para o NetBIOS pelo TCP/IP, assinale-o. 
A) Net. 
B) Netsh. 
C) Netstat. 
D) Nbtstat. 
E) Ipconfig. 
 

Questão 30 
Para realizar backups no sistema Windows, pode-se buscar 
a ferramenta gráfica de backup do sistema, ou utilizar 
ferramenta de linha de comando para tal finalidade. Ao 
utilizar a interface gráfica, é necessário navegar pelo 
caminho até chegar ao utilitário backup; entretanto, uma 
ação mais rápida poderia ser feita ao usar o prompt de 
comando. Este comando tem como base o Windows Server 
2008, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, mas 
funciona em outros ambientes Windows. Assinale-o. 
A) Wevutil. 
B) Schtasks. 
C) Pathping. 
D) Wbadmin. 
E) ServerManagerCmd. 
 

Questão 31 
O Gerenciamento do Escopo do Projeto é uma das áreas de 
conhecimento do Gerenciamento de Projetos, e dentro do 
Grupo de Processos do Planejamento está o processo Criar 
a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) que, de acordo com 
o PMBOK® 2014, define: “criar a Estrutura Analítica do 
Processo é o processo de subdivisão das entregas e do 
trabalho do projeto em componentes menores e mais 
facilmente gerenciáveis”. Possui atividades de entradas, 
ferramentas e técnicas e saídas. São atividades de entradas 
do processo criar a EAP, EXCETO: 
A) Opinião especializada. 
B) Documentação dos requisitos. 
C) Ativos de processos gerenciais. 
D) Fatores ambientais da empresa. 
E) Especificação do escopo do projeto. 
 

Questão 32 
De acordo com o PMBOK®, 5ª ed, um projeto “é um esforço 
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado único. A natureza dos projetos indica que eles 
têm um início e um término definidos”. Assinale, a seguir, 
as principais características dos projetos. 
A) Individualidade e raridade. 
B) Individualidade e complexidade. 
C) Temporariedade e complexidade. 
D) Temporariedade e individualidade. 
E) Temporariedade e multidisciplinaridade. 
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Questão 33 
O gerenciamento do tempo do projeto, uma das áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos, relaciona-se 

com os processos necessários para gerenciar o término 

pontual do projeto. O cronograma faz parte dessa área de 

conhecimento, pois tem papel fundamental na execução. 

Planejar e gerenciar o cronograma é um dos processos mais 

importantes dessa fase. Considerando as atividades 

relacionadas, marque E (atividades de entradas), F 

(ferramentas e técnicas) e S (saídas) sobre planejar o 

gerenciamento do cronograma. 

(     ) Técnicas analíticas. 

(     ) Plano de gerenciamento do projeto. 

(     ) Termo de abertura do projeto. 

(     ) Plano de gerenciamento do cronograma. 

(     ) Reuniões. 

(     ) Ativos de processos organizacionais. 

(     ) Opinião especializada. 

(     ) Fatores ambientais da empresa. 

A sequência está correta em 

A) F, E, F, S, S, F, E, S.  

B) E, F, F, E, S, S, F, E.  

C) E, S, F, F, S, S, E, F.  

D) F, E, E, S, F, E, F, E.  

E) S, F, E, F, E, S, S, E.   

 

Questão 34 
ITIL® significa Information Technology Infrastructure 

Library ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da 

Informação; trata-se de um conjunto de boas práticas que 

podem (e devem) ser utilizadas em infraestrutura, 

gerenciamento e até operação de serviços de Tecnologia da 

Informação (TI). Surgiu na década de 80, passando por 

várias atualizações. A versão 3 do ITIL evidencia o Ciclo de 

Vida do Serviço de TI, contando com cinco livros (ou 

publicações). O gerenciamento de estratégia para os 

serviços de TI é um dos processos da estratégia de serviço. 

Em relação às responsabilidades do gerenciamento da 

estratégia para os serviços de TI, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Formular, documentar e manter a estratégia dos serviços 

de TI. 

B) Revisar a operação e performance da estratégia para os 

serviços de TI.  

C) Garantir a implementação e a operação da estratégia 

para os serviços de TI com sucesso. 

D) Coordenar as interfaces entre o gerenciamento da 

estratégia para os serviços de TI e os outros processos. 

E) Analisar e determinar o nível de investimento requerido 

e o retorno de investimento pretendido e submeter o 

investimento para aprovação executiva. 

 

 

 

 

Questão 35 
“Desenho de serviço” é mais um livro (publicação) do ITIL 

v3; tem como objetivo desenhar serviços de TI inovadores 

ou apropriados, incluindo processos, arquiteturas, 

documentação e políticas para atendimento dos 

requerimentos atuais e futuros do negócio. Há quatro 

componentes-chave do desenho de serviço, que recebem 

o nome de “Quatro Ps do Desenho de Serviço”. Assinale o 

INCORRETO. 

A) Pessoas. 

B) Produtos. 

C) Parceiros. 

D) Processos. 

E) Perspectiva. 

 

Questão 36 
No ITIL, o objetivo do livro (ou publicação) “Transição de 

serviço” é garantir que serviços novos, modificados ou 

removidos atendam às necessidades do negócio de acordo 

com os ciclos de estratégia e desenho de serviço. São sete 

os processos do ciclo transição de serviço, que podem ser 

divididos em dois tipos: processos que são críticos para o 

ciclo de transição de serviço e influenciam outros ciclos de 

vida do serviço e processos focados no ciclo transição de 

serviço. Assinale, a seguir, um processo que se enquadra 

no tipo: processos que são críticos para o ciclo de transição 

de serviço e influenciam outros ciclos de vida do serviço. 

A) Avaliação da mudança. 

B) Validação e teste de serviço. 

C) Planejamento e suporte da transição. 

D) Gerenciamento de liberação e implantação. 

E) Gerenciamento da configuração e de ativos de serviço. 

 

Questão 37 
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”. 

A Seção VII trata Dos Procedimentos Auxiliares das 

Licitações, cujo Art. 63 informa que são procedimentos 

auxiliares das licitações regidas por esta Lei. Tais 

procedimentos são, EXCETO: 

A) Cadastramento. 

B) Maior retorno econômico. 

C) Pré-qualificação permanente. 

D) Sistema de registro de preços. 

E) Catálogo eletrônico de padronização. 
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Questão 38 
De acordo com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o 
Capítulo II dedica-se aos Contratos e, na Seção I, é tratada 
a Formalização dos Contratos.  Sobre contratos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A duração dos contratos regidos por esta Lei não 

excederá a cinco anos, contados a partir de sua 
celebração, salvo algumas exceções. 

II. Os contratos regidos por esta Lei não poderão ser 
alterados pelas partes, mas ajustes podem ser aditados, 
caso sejam devidamente comprovados. 

III. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações 
de obras, serviços e compras. 

IV. O contratante é responsável pelos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

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

Questão 39 
A segurança da informação baseia-se no tripé: 
confidencialidade, integridade e disponibilidade. 
Confidencialidade é evitar a revelação não autorizada de 
informação. Ferramentas são desenvolvidas por 
pesquisadores de segurança para cada uma dessas 
condições. Assinale, a seguir, uma característica das 
ferramentas que implementam a disponibilidade. 
A) Encriptação. 
B) Autenticação. 
C) Controle de acesso. 
D) Códigos de correção de erros. 
E) Redundâncias computacionais. 
 

Questão 40 
Em relação à segurança da informação, vulnerabilidades e 
ameaças estão, quase sempre, próximas. Uma ameaça é 
qualquer ação que danifique um ativo; uma 
vulnerabilidade é qualquer ponto fraco em um 
determinado sistema, que possibilite que uma ameaça 
cause danos a ele. Geralmente ameaças exploram alguma 
vulnerabilidade conhecida. Uma infraestrutura de TI possui 
sete domínios, a saber: usuário, estação de trabalho, LAN, 
LAN para WAN, WAN, acesso remoto e sistema/aplicativo. 
Cada um desses domínios possui uma série de 
vulnerabilidades comuns que podem ser exploradas. 
Assinale, a seguir, uma vulnerabilidade comum do domínio 
LAN. 
A) Engenharia social. 
B) Acesso de usuário não autorizado. 
C) Acesso físico ou lógico não autorizado a recursos. 
D) Transmissão de dados privados não criptografados. 
E) Falta de percepção ou preocupação por política de 

segurança. 
 

Questão 41 
Um dos objetivos do BPMN (Business Process Modeling 
Notation), ou Modelo e Notação de Processos de Negócio, 
é criar um mecanismo simples para o desenvolvimento dos 
modelos de processos de negócios, mas, ao mesmo tempo, 
garantir a complexidade inerente aos processos. Evento, 
um dos elementos básicos do BPMN, é classificado em três 
tipos: início, intermediários e de fim. Analise a simbologia 
dos eventos intermediários. 

  

1 2 

  
3 4 

Assinale a associação correta. 
A) 1. Simples 2. Múltiplo 3. Link 4. Regra. 
B) 1. Regra 2. Múltiplo 3. Simples 4. Cancela. 
C) 1. Múltiplo 2. Regra 3. Fim 4. Compensação.  
D) 1. Compensação 2. Marca tempo 3. Erro 4. Regra. 
E) 1. Marca tempo 2.Mensagem 3. Regra 4. Simples.  
 

Questão 42 
Em apoio ao negócio da organização, um termo surge como 
uma nova abordagem para a utilização de recursos de TI: a 
Arquitetura Orientada a Serviços (SOA – Service Oriented 
Architecture). SOA apresenta, em níveis técnico e 
organizacional, a renovação na forma como a TI deverá ser 
utilizada, no apoio ao processo de alinhamento estratégico 
da organização. O modelo operacional triangular 
representa a interação entre os três elementos do SOA. 
Assinale-os. 
A) Registro; Domínio; Processo. 
B) Consumidor; Registro; Domínio. 
C) Provedor; Consumidor; Registro. 
D) Domínio; Provedor; Consumidor. 
E) Processo; Consumidor; Provedor. 
 

Questão 43 
O ciclo de vida SOA define um modelo iterativo, ilustrando 
relacionamentos e dependências entre os componentes 
envolvidos no processo de mapeamento, disponibilização 
e identificação de serviços de negócio. Na arquitetura SOA, 
inicialmente, quatro papéis são essenciais para a 
composição do ciclo de vida. Assinale, a seguir, dois deles. 
A) Provedor; Especialista de Negócios. 
B) Arquiteto SOA; Consultor de Negócios. 
C) Especialista de Negócios; Arquiteto SOA. 
D) Cliente/Consumidor; Especialista de Negócios. 
E) Especialista de Negócios; Consultor de Negócios. 
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Questão 44 
Para que a gestão de riscos seja eficaz em uma organização, 
é necessário que tal instituição, em todos os níveis, atenda 
a diversos princípios. São alguns desses princípios, EXCETO: 
A) É feita sob medida. 
B) Cria e protege valor. 
C) É parte da tomada de decisões. 
D) Aborda explicitamente a incerteza. 
E) É estática, interativa, não sendo necessárias mudanças.

   

Questão 45 
De acordo com as arquiteturas de Data Warehouse, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Arquitetura global. 
2. Arquitetura de Data Mart Independente. 
3. Arquitetura de Data Marts Integrados. 
(     ) É basicamente uma distribuição de implementação. 
(     ) Pode ser fisicamente centralizada ou fisicamente 

distribuída nas instalações de uma empresa. 
(     ) É a arquitetura preferida dos fornecedores de software 

para consulta de informações de Data Warehouse, pois 
é isolada e o trabalho de venda desses produtos 
encanta os olhos dos usuários 

(     ) Habilita os usuários finais a utilizar visões corporativas 
de dados que, normalmente, são requisitos de 
negócio; entretanto, esse tipo de ambiente consome 
muito tempo de desenvolvimento e administração, 
assim como, o seu custo de implementação é muito 
alto. 

(     ) Implica em Data Marts stand alone controlados por um 
grupo específico de usuários e que atende somente às 
suas necessidades específicas e departamentais, sem 
foco corporativo nenhum. 

A sequência está correta em 
A) 2, 3, 1, 2, 3. 
B) 1, 3, 3, 2, 1. 
C) 3, 1, 2, 1, 2. 
D) 2, 2, 3, 1, 3. 
E) 1, 2, 2, 3, 1. 
 
Considere as informações e os comandos básicos em 
sistemas Linux que contextualizam as questões 46, 47, 48, 
49 e 50. Leia-as atentamente.   
 
“Na administração de sistemas Linux, os comandos podem 
ser agrupados para diversas funções administrativas. Há 
comandos específicos para a localização de arquivos, a 
manipulação de arquivos e diretórios, comandos de 
paginação e, ainda, comandos para reinicializar ou desligar 
o computador, dentre outros.” 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 46 
Os comandos de navegação são usados pelo usuário para 
efetuar movimentações entre diretórios do sistema, bem 
como a listagem de seus conteúdos. O comando ls exibe o 
conteúdo dos diretórios, semelhante ao dir do sistema 
Windows. Considerando a seguinte sintaxe ls –d, é correto 
afirmar  que o comando realizará a seguinte ação: 
A) Tratar diretórios como arquivos comuns. 
B) Incluir na exibição o número do inode de cada arquivo. 
C) Reverter a ordenação para obter ordem alfabética 

inversa. 
D) Exibir o número de bytes em formato fácil de 

compreensão. 
E) Diferenciar os tipos de arquivos concatenando caracteres 

aos seus nomes. 
 

Questão 47 
Comandos de manipulação de arquivos e diretórios são 
utilizados para criar, renomear e copiar arquivos e 
diretórios, dentro do sistema Linux. Sabe-se que o 
comando mv move ou renomeia arquivos e diretórios. Ao 
mover um arquivo que irá sobrescrever outro, torna-se 
necessária uma mensagem de confirmação, antes de 
mover tal arquivo. Para isso, basta acionar: 
A) mv -i [fonte] [destino] 
B) mv -f [fonte] [destino] 
C) mv -v [fonte] [destino]  
D) mv -b [fonte] [destino] 
E) mv -m [fonte] [destino] 
 

Questão 48 
Os comandos de filtragem, utilitários que leem a      
entrada-padrão, realizam o processamento e escrevem na 
saída-padrão, tendo como propósito geral modificar a 
saída de outros comandos. Acerca dos comandos de 
filtragem, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. tail 
2. od 
3. wc 
4. nl 
5. join 
(     ) Une linhas de dois arquivos que contenham um campo 

comum. 
(     ) Conta palavras da entrada-padrão ou de um arquivo e 

apresenta o resultado na saída-padrão. 
(     ) Exibe arquivo no formato octal, dentre outros. 
(     ) Exibe na saída-padrão uma quantidade de linhas de 

texto a partir do final do arquivo. 
(     ) Numera linhas de arquivo. 
A sequência está correta em 
A) 3, 1, 4, 5, 2.  
B) 5, 3, 2, 1, 4. 
C) 2, 4, 1, 5, 3. 
D) 1, 5, 2, 4, 3. 
E) 5, 1, 3, 4, 2. 
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Questão 49 
O comando grep é um dos comandos utilizados para 
procurar, em um ou mais arquivos, linhas que contêm um 
padrão de busca (expressão regular simples ou estendida). 
Outros dois comandos têm a mesma funcionalidade do 
comando grep, com as mesmas opções e sintaxe, 
diferenciando, apenas, quanto ao nome do comando. 
Assinale-os. 
A) agrep, cgrep. 
B) fgrep; agrep. 
C) fgrep; egrep. 
D) hgrep; fgrep. 
E) dgrep; egrep. 
 

Questão 50 
Sobre os comandos de manipulação de terminal, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Clear: limpa a tela do terminal virtual corrente. 
(     ) Echo: mede o tempo de execução de um comando. 
(     ) Reset: inicializa o terminal. 
(     ) Wall: envia uma mensagem a todos os usuários 

logados no sistema. 
(     ) Talk: envia uma mensagem para o terminal. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, F. 
B) V, F, F, V, F. 
C) V, F, V, V, F. 
D) F, V, V, F, V. 
E) F, F, V, V, V. 
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TEMA DE REDAÇÃO 

 
Inteligência operacional 

 

Setor de apoio portuário aposta em potência e planejamento para ampliar eficiência e reduzir custos de rebocadores. 
 

Rebocadores potentes e planejamento operacional inteligente são algumas das estratégias adotadas pelas empresas de 
apoio portuário para permanecerem competitivas num cenário sobre oferta de embarcações. O foco das companhias é rever 
seus processos e custos, a fim de se manterem saudáveis financeiramente, sem diminuir a qualidade do serviço e a segurança 
das operações. A entrada de novos players mexeu nesse mercado e levou empresas a firmarem parcerias para oferecer 
melhores condições aos clientes. Como algumas delas até conseguiram expandir suas atividades para outros portos nos últimos 
anos, a percepção dos empresários é que o setor de apoio portuário no Brasil ainda reserva boas oportunidades. 

(Danilo Oliveira, 08/05/2019. Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/inteligencia-operacional.) 

 
“A história das nações é escrita com o trabalho de seus filhos, com a riqueza do seu solo e com o movimento dos seus portos.” 

(Sérgio Matte.) 

 
A relação de todas as cidades litorâneas brasileiras com o mar, onde existem terminais portuários, está intimamente ligada 

ao papel histórico da economia brasileira com os portos, cuja origem é de aproximadamente 1800, e vem sendo considerado 
até hoje como um setor que gera riqueza para o País. 

A história portuária brasileira vai das instalações rudimentares, implantadas logo após o descobrimento, até os grandes 
complexos portuários e terminais especializados hoje existentes ao longo de toda sua costa. Essa evolução teve pontos de 
inflexão importantes em 1808, com a denominada “abertura dos portos às nações amigas”, empreendida por D. João VI; com 
as principais concessões para exploração dos “portos organizados” e das ferrovias que os acessam, no final do século XIX;  e 
mais tarde com a implantação de terminais especializados, necessários e compatíveis com a industrialização do pós-guerra, 
como instrumento da prioridade exportadora dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND’s), nos governos da ditadura 
militar, destacando-se aí a atuação da Portobras. 

A partir da década de 90, os portos de praticamente todos os países passam por profundas reformas, a fim de 
compatibilizá-los com a nova ordem econômica e política internacional. Isto também ocorreu nos portos brasileiros, por 
estarem diretamente correlacionados ao desempenho portuário mundial, ao acelerado incremento do comércio internacional 
e à demanda por ganhos contínuos e exponenciais na eficiência produtiva. 

(Raimundo F. Kappel, Assessor do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/raimundokappel.htm. Fragmento.) 

 

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

“Planejamento para ampliação da eficiência na atividade portuária brasileira”. 
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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. 


