CONCURSO COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – RJ
CONCURSO PÚBLICO

.1.
VESPERTINO

PROVA OBJETIVA – ESPECIALISTA PORTUÁRIO – SERVIÇO SOCIAL

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
4. Sua prova tem 60 questões, com 4 alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão ser
anuladas.
6. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrida
1h do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas enquanto
não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
10. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!
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PROVA OBJETIVA – ESPECIALISTA PORTUÁRIO – SERVIÇO SOCIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Complete corretamente: " ....... é ciência que mostra como as contradições podem ser concretamente
idênticas, como passam uma na outra, mostrando também porque a razão não deve tomar essas
contradições como coisas mortas, petrificadas, mas como coisas vivas, móveis, lutando uma contra a
outra em e através de sua luta."
a) A dialética.
b) O positivismo.
c) O existencialismo.
d) A fenomenologia.
02. Na relação do assistente social com os usuários, qual alternativa está INCORRETA?
a) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e conseqüências das situações
apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos
valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios do Código de Ética;
b) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente
sobre seus interesses, resguardando o sigilo profissional;
c) Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam
usálos para o fortalecimento dos seus interesses;
d) Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido
de agilizar e melhorar os serviços prestados.
03. O final do século XIX é o período compreendido por vários autores, em que o Estado passa a assumir
e a realizar ações sociais de forma mais ampla. O surgimento das Políticas Sociais que foram de forma
gradual e diferentemente entre os países ocorria dependendo:
a) De movimento de organização e pressão da classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças
produtivas.
b) Da luta de partidos políticos, filósofos e estudiosos da área.
c) Das correlações e composições de força no âmbito do Estado.
d) As alternativas a e c estão corretas.
04. Qual item abaixo NÃO é um princípio da assistência social?
a) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedandose qualquer comprovação vexatória de necessidade;
b) Descentralização políticoadministrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único
das ações em cada esfera de governo;
c) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;
d) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
05. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Política Social:
a) “política e a política social, portanto, apresentam claro e inequívoco conteúdo de classe social, e respondem,
em última instância, aos interesses das classes dominantes”.
b) “toda política pública é política social, de primazia do Estado, sendo que quem opera estas políticas o faz para
dar ensejo às garantias asseguradas ao trabalhador assalariado”.
c) “política social é uma política, própria das formações econômicosociais capitalistas contemporâneas, de ação
e controle sobre as necessidades sociais básicas das pessoas não satisfeitas pelo modo capitalista de
produção”.
d) “é uma política de mediação entre as necessidades de valorização e acumulação do capital e as necessidades
de manutenção da força de trabalho disponível para o mesmo”.
06. Qual o nome do filósofo que é conhecido como fundador da fenomenologia, uma corrente filosófica?
a) Karl Marx.
b) Friedrich Engels.
c) Edmund Husserl.
d) August Comte.
07. Observase a participação do assistente social em Fóruns e Conselhos vinculados às políticas
socioassistenciais e de proteção social. Os Conselhos Municipais de Assistência Social são:
a) De caráter permanente.
b) Instâncias consultivas.
c) Vinculados ao Sistema Único de Assistência Social.
d) De composição paritária entre governo Estadual e Municipal.
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08. Conforme previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, entendese por benefícios eventuais:
a) É a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção e nem de têla provida por sua família.
b) Aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.
c) É a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de têla provida por sua família.
d) As alternativas a e b estão corretas.
09. A legislação em vigor no Brasil, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, que
considera a criança, para os efeitos de Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade, é:
a) A Lei Orgânica da Assistência Social.
b) A Norma Operacional Básica da Assistência Social.
c) O Estatuto da Criança e do Adolescente.
d) O Código de Menores.
10. A matricialidade sociofamiliar é um princípio:
a) Da proteção social de assistência social.
b) Da família como núcleo social básico e especial.
c) Da segurança de acolhida.
d) Da integração às políticas sociais e econômicas.
11. O Serviço Social é uma profissão dinâmica, e discutir constantemente a relação teoria e prática é
necessário. Assim, quando nos referimos à teoria e prática o que NÃO está correto?
a) Teoria e prática devem ser incorporados no agir profissional.
b) A teoria é um conhecimento empírico do mundo que permitirá que a prática se realize.
c) As generalizações teóricas, em forma de conceitos, princípios e leis comprovados pela experiência e pela
prática, constituirão a verdade objetiva.
d) As alternativas b e c não estão corretas.
12. Para elaboração dos instrumentos de planejamento é importante conhecer cada um deles. O
programa é:
a) Um aprofundamento do plano, sendo que os objetivos setoriais do plano irão constituir os objetivos gerais do
programa.
b) Um aprofundamento da metodologia, sendo que os objetivos setoriais do plano irão constituir os objetivos
gerais do projeto.
c) Um aprofundamento do projeto, sendo que os objetivos setoriais do programa irão constituir os objetivos
gerais do plano.
d) Um aprofundamento do método, sendo que os objetivos setoriais do plano irão constituir os objetivos gerais do
programa.
13. O neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas. Quais são as características do
neoliberalismo?
a) Ações que atendem aos interesses populares; governo e o povo tomam as decisões importantes a respeito
das políticas públicas, não de forma ocasional ou circunstancial; comprometido com a igualdade e com a
distribuição equitativa de poder.
b) Mínima participação estatal nos rumos da economia de um país; aumento da produção, como objetivo básico
para atingir o desenvolvimento econômico; posição contrária aos impostos e tributos excessivos.
c) Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho; abertura da economia para a entrada de
multinacionais; livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização.
d) As alternativas b e c estão corretas.
14. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Assistência social tem por objetivo a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê
la provida por sua família.
b) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis é uma diretriz da assistência social.
c) Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na Lei Orgânica da
Assistência Social.
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d) É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata a
LOAS, a efetiva instituição e funcionamento de Conselho de Assistência Social e do Programa de Assistência
Social.
15. A visão de interdisciplinariedade, unificada e convergente, é necessária:
a) No âmbito da prática, ou seja, Metafísica e Ciência.
b) No âmbito da teoria, ou seja, entre o Saber e a Ciência.
c) No âmbito da teoria e da prática.
d) No âmbito da prática da intervenção social, a prática pedagógica e a prática da pesquisa.
16. O Centro de Referência de Assistência Social é uma:
a) Unidade pública estatal, que executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de
serviços socioassistenciais da política de assistência social.
b) Unidade pública e privada responsável pela gestão dos recursos públicos referentes à política de assistência
social.
c) Unidade municipal que realiza e coordena os serviços de proteção social especial no âmbito municipal e
estadual.
d) Unidade pública, destinada a executar projetos de atendimento a famílias com pessoas portadoras de
deficiência que se encontram em situação de risco pessoal e social.
17. O Código de Ética Profissional dos assistentes sociais, que está em vigor, foi aprovado em:
a) 15 de maio de 1993.
b) 9 de maio de 1986.
c) 9 de março de 1990.
d)15 de março de 1993.
18. Serviço Social é:
a) A Ciência que atua na investigação crítica e racional dos princípios fundamentais relacionados ao mundo e ao
homem.
b) Uma profissão que se apóia em um projeto éticopolítico que o habilita a formular respostas profissionais
qualificadas face à questão social.
c) Uma profissão que foi regulamentada no Brasil em 1960, e está expressa nas Diretrizes Curriculares.
d) As alternativas a e c estão corretas.
19. Deve ser prioridade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
de crianças e adolescentes. Qual alternativa abaixo retrata essa prioridade?
a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
b) Improcedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
c) Referência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
d) As alternativas a e c estão corretas.
20. “ O princípio do trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado” , é o principal
sustentáculo do liberalismo. Assim, qual alternativa abaixo NÃO esta de acordo com o liberalismo?
a) Manutenção de um Estado mínimo.
b) Predomínio da lei da necessidade.
c) Naturalização da miséria.
d) O bem estar individual não deve maximizar o bem estar coletivo.
21. Conforme as definições de Myriam Veras Baptistas, constante no livro Introdução à Metodologia do
Planejamento Social, qual é o documento “ que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de
uma unidade de ação ... sua elaboração, acompanha um roteiro predeterminado, o qual, via de regra, é
definido de acordo com as necessidades e exigências próprias do órgão de execução e/ou financiador” .:
a) Projeto.
b) Parecer social.
c) Programa.
d) Plano.
22. Marque a alternativa CORRETA:
a) Entendese por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas
na LOAS.
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b) Os programas de assistência social, que são o aprofundamento dos projetos, compreendem ações integradas
e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os
benefícios e os serviços assistenciais de acordo com a LOAS.
c) Benefícios caracterizamse como investimentos econômicosociais nos grupos populacionais em situação de
pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e capacidade
produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência e elevação do padrão de qualidade
de vida.
d) As alternativas a e c estão corretas.
23. Complete a frase, observando o significado de um dos princípios de matricialidade sóciofamiliar. “ o
fortalecimento de convívio, educação e proteção social, na própria família...” .
a) Baliza as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade.
b) Prolonga as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade.
c) Não restringe as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade.
d) Restringe as responsabilidades públicas de proteção social para com os indivíduos e a sociedade.
24. De acordo com a Lei Nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão de Assistente
Social, alterou as denominações referentes ao Conselho Federal de Assistentes Sociais  CFAS e dos
Conselhos Regionais de Assistentes Sociais  CRAS para, respectivamente:
a) Conselho Federal de Serviço Social – CONFES e Conselhos Regionais de Serviço Social – CRASS.
b) Conselho Federal de Assistentes Sociais – COFEAS e Conselhos Regionais de Assistentes Sociais – CREAS.
c) Conselho Federal de Assistência Social – CEFEAS e Conselhos Regionais de Assistentes Sociais – CAS.
d) Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS.
25. Participação é um princípio da democracia e Di Pietro classifica participação em indireta e direta. A
participação direta é aquela:
a) Realizada sem a presença de intermediários; consulta à opinião pública sobre o assunto de interesse geral.
b) Que busca a constituição de uma ordem social sem ter que importarse com os intermediários.
c) Realizada por meio de intermediários; exemplifica com a participação popular em órgão de consulta, em órgão
de decisão.
d) Que não se refere à vontade ou força política, se consolida pelo movimento e vontade de um povo, com e sem
a presença de intermediários.
26. Práxis é:
a) “ação e perfeição da prática, em busca da consciência filosófica”.
b) “é o referencial prático do agir inconsciente do assistente social”.
c) “toda ação social atravessada pela análise científica e pela reflexão filosófica”.
d) As alternativas a e b estão corretas.
27. De acordo com o Código de Ética Profissional dos assistentes sociais, é.......... do assistente social,
integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no que se
refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas
institucionais.
a) Vedado.
b) Dever.
c) Obrigação.
d) Direito.
28. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi a principal deliberação da IV Conferência Nacional
de Assistência Social, realizada em Brasília (DF), em 2003. Qual destas alternativas NÃO faz parte do
caráter do SUAS?
a) É um sistema público nãocontributivo.
b) Modelo de gestão que supõe um pacto federativo, com a definição de competências e responsabilidades dos
entes de duas esferas de governo, ou seja, federal e estadual.
c) Modelo de gestão descentralizado e participativo.
d) Define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política pública de assistência
social.
29. No campo da assistência social, o direito à proteção social ao idoso está assegurado desde 1993,
com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), logo mais vieram a Política Nacional do Idoso e o
Estatuto do Idoso. Qual alternativa está CORRETA?
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a) É obrigação apenas da família assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
b) Todo idoso tem direito a isenção de pagamentos em todas as atividades de cultura, esporte e lazer; é dever
de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
c) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas
sociais públicas; a pessoa idosa tem direito a vagas gratuitas nos transportes coletivos interestaduais, desde que
tenha renda igual ou inferior a dois salários mínimos.
d) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS; o idoso tem atendimento preferencial não imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população.
30. Foram nos anos 20 e 30 que houve a institucionalização do Serviço Social como especialização do
trabalho, com influência católica européia. O Serviço Social brasileiro recebeu qual influência nos anos
40 e 50?
a) Alemã.
b) Católica européia.
c) Norteamericana.
d) Inglesa.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo com atenção para responder às questões:
Muito do que gastamos (e nos desgastamos) nesse consumismo feroz podia ser negociado com a gente
mesmo: uma hora de alegria em troca daquele sapato. Uma tarde de amor em troca da prestação do carro do
ano; um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima
detesto.
Não sei se sou otimista demais, ou fora da realidade. Mas, à medida que fui gostando mais do meu
jeans, camiseta e mocassins, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranqüila e mais
divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são: representam uma escolha de vida, uma
postura interior.
Nunca fui modelo de nada, graças a Deus. Mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos
armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice; mas fugir de outras pode ser
crescimento, e muito mais alegria.
Cada um que examine o baú de suas prioridades, e faça a arrumação que quiser ou puder. Que seja
para aliviar a vida, o coração e o pensamento  não para inventar de acumular ali mais alguns compromissos
estéreis e mortais.
Luft, Lya, Pensar é Transgredir , Record, disponível em : http://cris57.bl ogspot.com/2008/04/prioridadesum acrnicadel yaluft.html
(acesso: 16 abr. de 2010)

31. As trocas aconselhadas pela autora no primeiro parágrafo demonstram que ela só NÃO sugere que
devemos:
a) Abolir totalmente o consumismo de nossas vidas.
b) Pensar antes de consumirmos tanta coisa.
c) Dar mais valor às pessoas que nos rodeiam do que aos bens materiais.
d) Conscientizar nos de que o dinheiro não é tudo em nossas vidas.
32. De acordo com o texto, só NÃO está correto afirmar que quando a autora:
a) Percebeu de fato o valor dos bens imateriais, passou a entreterse mais.
b) Aprendeu a gostar do que possuía, ficou mais divertida.
c) Amainou seus anseios e ambições, tornouse mais serena.
d) Exacerbou os gastos, tornouse uma pessoa menos agitada.
33. Observe o trecho: “ Mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos armários da alma” . Nele, há
o uso da:
a) Linguagem conotativa.
b) Linguagem denotativa.
c) Linguagem informal, típica da fala.
d) Linguagem formal, típica destes textos.
34. “ Não sei se sou otimista demais (...)”
A respeito do período apresentado, está CORRETO afirmar que:
I. Tratase de um período composto.
II. Tratase de um período simples.
III. É um período formado por subordinação.
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IV. É um período composto formado por coordenação.
V. “ se sou otimista demais” é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta.
VI. “ se sou otimista demais” é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva.
VII. “ Não sei” é classificada como oração principal.
VIII. Não há oração principal no período.
a) I, III, V, VII.
b) I, III, VI, VIII.
c) II, III, VI, VII.
d) II, IV, V, VIII.
35. “ Resistir a certas tentações é burrice” . O termo destacado no trecho tem a mesma função do
vocábulo destacado em:
a) Encontroua muito assustada e ofegante.
b) Ele está apto a cursar a faculdade agora.
c) Este estilo musical é típico da Bahia.
d) Passou a sentirse a pior de todas as pessoas.
36. “ Cada um que examine o baú de suas prioridades” O verbo em destaque está no:
a) Presente do indicativo como em: “Examine este material, por favor,”.
b) Imperativo afirmativo como em: “Participe da promoção e concorra a prêmios”.
c) Presente do subjuntivo como em: “Até que a morte os separe”.
d) Futuro do presente do indicativo, como em: “Esperase que encontrem a cura para o câncer”.
37. “ e faça a arrumação” . Analisando sintaticamente esta oração, temse:
a) Sujeito indeterminado, predicado verbonominal e objeto direto.
b) Sujeito simples, predicado verbal e objeto indireto.
c) Sujeito elíptico, predicado verbal e objeto direto.
d) Sujeito inexistente, predicado verbal e objeto indireto.
38. A concordância verbal só NÃO obedece à norma na alternativa:
a) Falouse muito bem sobre os projetos.
b) Pensase em soluções para os problemas.
c) Acreditamse nas falsas promessas.
d) Dãose aulas de português.
39. A regra que explica o uso do acento grave em: “ Mas, à medida que fui gostando mais do meu jeans,
camiseta e mocassins, me agitando menos (...)” , é:
a) Usase o acento indicativo de crase em todas as locuções adverbiais femininas.
b) Usase o acento indicativo de crase em algumas locuções adverbiais de tempo.
c) Usase o acento indicativo de crase em todas as locuções prepositivas femininas.
d) Usase o acento indicativo de crase em certas locuções conjuncionais femininas.
40. O aviso, o ofício e o memorando só NÃO deve conter a seguinte parte:
a) Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede.
b) Vocativo: o nome e o cargo da pessoa que redige a comunicação.
c) Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita.
c) Assunto: resumo do teor do documento.
RACIOCÍNIO LÓGICO
41. Aline, Bruna e Carla são irmãs e cada uma possui um carro. Um dos carros é preto, outro é prata e o
terceiro é branco. Sabese que:
1) Ou o carro da Aline é preto ou o carro da Bruna é preto.
2) Ou o carro da Aline é prata ou o carro da Carla é branco.
3) Ou o carro da Bruna é branco ou o carro da Carla é branco.
4) Ou o carro da Carla é prata ou o carro da Bruna é prata.
Portanto, podemos concluir que:
a) O carro da Aline é prata.
b) O carro da Bruna é preto.
c) O carro da Carla é prata.
d) O carro da Carla é branco.
42. Dizer que é falsa a afirmação: “ Todos os rios são poluídos” é logicamente equivalente a dizer que é
verdadeira a afirmação:
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a) Todos os rios são limpos.
b) Alguns rios são poluídos.
c) Nenhum rio é poluído.
d) Alguns rios não são poluídos.
43. Na prova de um concurso, analisando a nota dos quatro melhores candidatos, temos que Carlos
obteve a mesma nota que Cláudio e maior do que a de Caio. Clarissa obteve a mesma nota que Caio.
Logo, é CORRETO afirmar que:
a) Carlos obteve nota menor que a de Clarissa.
b) Cláudio obteve nota maior que a de Clarissa.
c) Clarissa obteve nota maior que a de Cláudio.
d) Caio obteve nota maior que a de Cláudio.
44. Durante um julgamento, estavam sendo acusados José, Ricardo e Flávio separadamente, ou seja,
podiam ser culpados os três, dois deles ou somente um. O advogado fez as seguintes afirmações:
 Flávio não é inocente;
 Se José é inocente, então Ricardo é culpado;
 Ou o Flávio é culpado ou o Ricardo é culpado, mas não os dois.
Analisando essas afirmações, e sabendo que eram todas verdadeiras, o júri pode concluir que:
a) José e Flávio são os culpados e Ricardo é inocente.
b) José e Ricardo são os culpados e Flávio é inocente.
c) Ricardo e Flávio são os culpados e José é inocente.
d) Flávio é culpado e José e Ricardo são inocentes.
45. Considerando que seja verdade que: “ Pelo menos um C é B” e que “ Nenhum A é B” , então é
necessariamente verdadeiro que:
a) Pelo menos um C não é A.
b) Algum A é C.
c) Nenhum C é A.
d) Pelo menos um C é A.
46. Uma urna contém 10 bolas vermelhas e 8 bolas verdes. Retirandose 3 dessas bolas, ao acaso, sem
reposição, qual é a probabilidade de duas serem vermelhas e uma verde?
5
a)
17
15
b)
17
5
c)
34
15
d)
34
47. Durante 15 dias, funcionando certo número de horas por dia, 10 máquinas produzem 75.000 peças. Se
3 dessas máquinas quebrarem, quantos dias as máquinas restantes levarão para produzir 56.000 peças,
funcionando o mesmo número de horas por dia?
a) 16 dias.
b) 12 dias.
c) 10 dias.
d) 8 dias.
48. Quantos números pares com algarismos distintos têm entre 999 e 5.001?
a) 560.
b) 1008.
c) 1120.
d) 2520.
49. Analise os argumentos a seguir:
Argumento I  Se eu for para Hollywood, então me torno artista de cinema.
Eu não me tornei artista de cinema.
Logo, eu não fui para Hollywood.
Argumento II  Se o cão está bravo, então ele morde.
O cão não está bravo.
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Logo, ele não morde.
Assinale a alternativa CORRETA, sobre os argumentos serem válidos ou inválidos.
a) I e II são válidos.
b) I é inválido e II é válido.
c) I é válido e II é inválido.
d) I e II são inválidos.
50. Dividi igualmente 3530 chicletes entre n alunos e me sobraram 5 unidades. No dia das crianças dividi
9715 balas igualmente entre os mesmos alunos e restaram 40. Quantos alunos eu tenho?
a) 25 alunos.
b) 47 alunos.
c) 75 alunos.
d) 129 alunos.
GESTÃO PORTUÁRIA
51. A abertura dos Portos do Brasil foi um decreto de:
a) D. Pedro I.
b) D. João VI.
c) D. Pedro II.
d) Almirante Graça Aranha.
52. A abertura dos Portos do Brasil é datada de:
a) 28 de Janeiro de 1808.
b) 15 de Fevereiro de 1808.
c) 23 de Fevereiro de 1809.
d) 17 de Março de 1809.
53. Pelo decreto de 7 de Junho de 1809 criouse a (o):
a) Marinha Mercante.
b) Marinha de Guerra.
c) Mesa de Despacho Marítimo.
d) Ministério da Marinha.
54. A primeira sede da Diretoria dos Portos e Costas pode ser encontrada ao considerarse o inserido no
Relatório do Ministro da Marinha, Almirante:
a) Graça Aranha.
b) Tamandaré.
c) Carlos Epaminondas Becker.
d) Alexandrino Faria de Alencar
55. Sobre o prazo de concessão de Portos Organizados, podemos encontrar a seguinte afirmação
VERDADEIRA no Decreto 6.620 de 29 de outubro de 2008:
a) O prazo da concessão será de até quinze anos, podendo, mediante justificativa, ser prorrogado mais de uma
vez, por prazo máximo igual ao período originalmente contratado.
b) O prazo da concessão será de até vinte e cinco anos, podendo, mediante justificativa, ser prorrogado uma
única vez, por prazo máximo igual ao período originalmente contratado.
c) O prazo da concessão será de até trinta anos, podendo, sem necessidade de justificativa, ser prorrogado uma
única vez, por prazo máximo igual ao período originalmente contratado.
d) O prazo da concessão será de até vinte e cinco anos, podendo, sem necessidade de justificativa, ser
prorrogado uma única vez, por prazo máximo igual ao período originalmente contratado.
56. O organizador da “ Companhia de Estabelecimento da Ponta de Areia” , no porto de Niterói, de onde
partiam seus navios destinados à cabotagem na costa brasileira, como também de linhas para o
Atlântico Sul, América do Norte e Europa foi:
a) Almirante Karl Doenitz.
b) ContraAlmirante Cezar Costa Suape.
c) Visconde de Mauá.
d) Almirante Tamandaré.
57. O governo imperial elaborou,em 1869, a primeira lei de concessão à exploração de portos pela
iniciativa privada. Isso ocorreu logo após a inauguração da ferrovia:
a) Rio de Janeiro Railway.
b) Estrada de Ferro Mamoré.
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c) Estrada de Ferro Rio  Petrópolis.
d) São Paulo Railway.
58. A Empresa de Portos do Brasil S/A  PORTOBRAS foi criada em:
a) 1975.
b) 1976.
c) 1977.
d) 1978.
59. A atividade de estiva em um porto corresponde a:
a) Recebimento de cargas, conferência de cargas, transporte interno, abertura de volumes para conferência
aduaneira, manipulação, arrumação, entrega de carregamento e descarregamento de embarcações.
b) Contagem de volumes, anotações de suas características, procedência ou destino, conferência de notas
fiscais, peação e despeação.
c) A atividade de limpeza, conservação das embarcações,assim como de seus tanques e forragem de
porões,pinturas e consertos em geral de embarcações.
d) Atividade de movimentação de mercadorias no convés e/ou nos porões das embarcações, que podem ser
principais ou auxiliares, incluindo transbordo, peação e despeação.
60. Dentro da própria “ área primária do porto” , as atividades se dividem em:
a) Capataz, estiva, guarda de carga, conserto de carga, guarda embarcação, bloco, operador portuário.
b) Capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcação, bloco, operador
portuário.
c) Capataz, estiva, conserto de carga, vigilância de embarcação, bloco, operador portuário.
d) Capatazia, estiva, operador de carga, conserto de carga, operador de deck, bloco, carimbagem de carga,
operador de porão naval.
RASCUNHO:
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