CONCURSO COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – RJ
CONCURSO PÚBLICO

.1.
VESPERTINO

PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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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PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Os medicamentos são originados tanto de fonte natural como de fonte sintética. Sobre a ação do
medicamento está CORRETA afirmar:
a) Quando o medicamento tem ação profilática isso significa que o mesmo tem capacidade de diminuir os sinais
e sintomas, mas não promovem a cura.
b) Quando o medicamento tem ação paliativa isso significa que ele tem a capacidade de diminuir os sinais e
sintomas da doença e promovem a cura.
c) Quando o medicamento tem ação profilática isso significa que tem ação preventiva contra as doenças.
d) Quando o medicamento tem ação profilática isso significa que o medicamento tem ação curativa e pode curar
a patologia.
02. J.B.S teve seguinte prescrição: Heparina 2.500 UI SC de 12/12h. No posto de Enfermagem temos
disponível Heparina 5000 UI/ml. Com isso, quanto administrar?
a)10.000 UI.
b) 2.500 UI.
c) 5.000 UI.
d) 500 UI.
03. Para que seja administrado 500ml de SF a 0,9%, em 12 horas. Assinale a alternativa que informa o
cálculo correto do gotejamento, em gotas/min.
a) 14 gts/min.
b) 13 gts/min.
c) 13,5 gts/min.
d) 0,072 gts/min.
04. Os antihistamínicos inibem a Histamina e assim, inibem também os sinais e sintomas da reação
alérgica. São exemplos de tipos de antihistámínicos:
a) Cloridrato de Difenidramina, Dimenidrinato, Iosartana.
b) Cloridrato de Tripelenamina, Iosartana, Maleato de Difenidramina.
c) Cloridrato de Difenidramina, Maleato de Clorfeniramina, Dimenidrinato.
d) Maleato de Clorfeniramina, Iosartana, Ibersartana.
05. As reações adversas a medicamentos são um grave problema na prática profissional, além de
causarem aumento do tempo de permanência hospitalar e, até mesmo, levar a óbito. Não é considerada
uma reação adversa dos antihistamínicos:
a) Reações cardiovasculares.
b) Rash medicamentoso.
c) Unhas com manchas escuras.
d) Ressecamento mucosas.
06. O período pósoperatório é:
a) É o período que se inicia a partir da saída do paciente da sala de cirurgia e perdura até sua total recuperação.
b) É o período que ocorre quando o paciente sai da sala de cirurgia.
c) É subdividido em mediato (desde a indicação de saída da sala de cirurgia) e em imediato ( corresponde às 24
horas após a cirurgia).
d) É dividido em pósoperatório satisfatório e regular.
07. Durante a recuperação pósanestésica o paciente pode entrar em choque. São sinais clássicos do
choque:
a) Palidez, Pele fria e úmida, cianose somente dos pododáctilos.
b) Cianose dos lábios, gengivas e língua, além de palidez, pulso rápido, fraco e filiforme.
c) Hipertensão, cianose dos lábios e sonolência.
d) Febre alta tipo I, hipertensão e palidez.
08. Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas de
microorganismos presentes: vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos, para um aceitável nível de
segurança. O processo de esterilização pode ser físico, químico, físicoquímico. São exemplos
respectivamente de cada um dos processos:
a) Vapor saturado/autoclaves, Raios Gama/Cobalto, Formaldeído.
b) Vapor saturado/autoclaves, Glutaraldeído, Ácido peracético.
c) Esterilizadoras a Óxido de Etileno (ETO) , Formaldeído , Vapor saturado/autoclaves.
d) Vapor saturado/autoclaves, Ácido peracético, Esterilizadoras a Óxido de Etileno (ETO).
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09. As infecções hospitalares constituem um grave problema de saúde pública, tanto pela sua
abrangência como pelos elevados custos sociais e econômicos. O conhecimento e a conscientização
dos vários riscos de transmissão de infecções, das limitações dos processos de desinfecção e de
esterilização são imprescindíveis para que se possa tomar as devidas precauções. Sobre a classificação
de artigos segundo o risco e potencial de contaminação está CORRETO afirmar:
I  Os artigos nãocríticos são os que não entram em contato direto com o paciente.
II – São exemplos de artigos críticos: agulhas, cânula endotraqueal.
III Artigos semicríticos são os que entram em contato com a pele não íntegra, porém, restrito às
camadas da pele ou com mucosas íntegras.
IV São exemplos de artigos semicríticos: cânula endotraqueal, especulo vaginal.
a) I e IV, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III, apenas.
d) III e IV, apenas.
10. No ambiente hospitalar, a transmissão de microrganismos ocorre na maioria das vezes por contato,
por via aérea e pela exposição a sangue e líquidos corporais ou indiretamente, através de um vetor ou
fômite. Sobre as precauções para transmissão por via aérea ou respiratória.
I  Na transmissão por gotículas a distância que percorre a partícula a partir do paciente fonte é de até um
metro.
II  Na transmissão por aerossóis a distância que percorre a partícula a partir do paciente fonte é de
metros (podendo atingir outros quartos).
III  Na transmissão por aerossóis a máscara cirúrgica para contactantes não tem eficiência.
IV  Na transmissão por gotículas, o transporte do paciente deve ser evitado e quando for necessário, o
paciente deverá sair do quarto de máscara comum.
Está(ao) correta(s):
a) I e IV, apenas.
b) I, II, apenas.
c) II, III, IV, apenas.
d) I, II, IV, apenas.
11. A aids é uma doença que se manifesta após a infecção do organismo pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana, mais conhecido como HIV (proveniente do inglês  Human Immunodeficiency Virus). Para
sabermos como realizar uma prevenção eficiente devemos saber quais formas de transmissão. Com isso
assinale a alternativa CORRETA:
I  Uma das formas de transmissão é pelo contato com o sangue;
II  Uma das formas de transmissão é pelo contato com o sêmen e/ou secreção vaginal;
III  Uma das formas de transmissão é pelo contato com o leite materno da pessoa doente;
IV  Uma das formas de transmissão é pelo contato com o suor de um paciente doente, como é
evidenciado nas novas pesquisas.
a) I, II, somente.
b) I, II, III e IV, somente.
c) II, somente.
d) I, II, III, somente.
12. Os anestésicos podem vir apresentados na forma de tópicos, líquidos, gás e comprimidos. Cada
apresentação tem sua finalidade, e alguns cuidados devem ser tomados. Nos agentes anestésicos
inalantes, por exemplo: Halothane/Fluothane  qual alternativa NÃO corresponde a um cuidado para esse
anestésico:
a) Manter paciente aquecido na S.R.P.A.
b) Estar atento, pois causa tremores.
c) Proporcionar segurança ao paciente.
d) Proteger o paciente de ferimentos, devido à perda de sensibilidade local.
13. Segundo o Ministério da Saúde, o Centro de Material Esterilizado é o conjunto de elementos
destinados a expurgo, preparo e esterilização, guarda e distribuição de material para as unidades do
hospital. O ato de desinfetar e o desinfetante tem como definição, respectivamente:
a) Forma de destruir todos os microorganismos existentes em um material; substância química que impede a
proliferação de bactérias.
b) Destruição apenas dos germes; substância química usada para realizar desinfecção.
c) Destruição apenas dos germes; substância química que impede a proliferação de bactérias.
d) Forma de destruir todos os microorganismos existentes em um material; É a destruição apenas dos germes.
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14. A Parada cardiorrespiratória (PCR) tem como definição:
a) Interrupção lenta da atividade mecânica de átrios, e da respiração.
b) Interrupção súbita da atividade mecânica ventricular, útil e suficiente, e da respiração.
c) Interrupção temporária e lenta da atividade fisiológica da aurícula direita do coração.
d) Finalização do processo mecânico e fisiológico do pericárdio.
15. Existem alguns cuidados de enfermagem na Administração de drogas na PCR, com isso assinale a
alternativa CORRETA:
I  Infundir SF 0,9% (10 ml) após cada medicação administrada;
II  Elevar membros superiores após administração;
III  Abaixar membros superiores após administração;
IV  Não administrar adrenalina na mesma via do bicarbonato.
Está(ao) correta(s):
a) I,II, IV, somente.
b) II, IV, somente.
c) IV, somente.
d) III, IV, somente.
16. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Carta de Declaração de Princípios,
reformula o conceito de saúde. Com base nessa reformulação assinale a alternativa que estabelece a
definição de saúde:
a) A saúde é um direito de todos e dever do Estado.
b) É o estado de completo bemestar e livre de doenças.
c) É um estado de completo bemestar físico, mental e social.
d) É um estado de parcial bemestar físico, mental e social.
17. A Lei 8.080 em seu Art. 4º, discorre que “ O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)” . E em seu Art. 5º
define os objetivos do SUS, que são:
I  A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II  A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
III  A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
Está(ao) correta(s):
a) I, somente.
b) II, III, somente.
c) III, somente.
d) I,II e III.
18. No campo de atuação do SUS estão incluídas na ações de ações:
I  De vigilância sanitária;
II – De vigilância epidemiológica;
III – De saúde do trabalhador;
IV – De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
V – De assistência terapêutica integral, excluindo farmacêutica.
Está(ao) correta(s):
a) I, II, IV, somente.
b) I, II, V, somente.
c) I, II, III, V, somente.
d) I, II, III, IV, somente.
19. A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família,
compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas
pelo Conselho Nacional de Saúde. Sobre a Saúde da Família está correto afirmar:
I  Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
II  As equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas
em uma área geográfica delimitada.
III  As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de
doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.
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Está(ao) correta(s):
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I, II, III.
d) II, III, apenas.
20. Com a evolução tecnológica na área de saúde, esperavase que doenças infecciosas transmissíveis,
como dengue e hanseníase, tivessem reduzida sua importância como causa de morbimortalidade da
população. Sobre as doenças emergentes e reemergentes:
I  Em linhas gerais, as doenças emergentes são doenças novas, desconhecidas da população, causadas
por vírus ou bactéria nunca antes descritos ou por mutação de um vírus existente.
II  As doenças emergentes, também são possíveis que sejam causadas por um agente que só atingia
animais, e que agora afeta seres humanos.
III  As doenças reemergentes são aquelas conhecidas e que foram controladas, e que não voltam mais a
ser uma ameaça para a saúde.
IV  Um exemplo de doença reemergente é o Dengue.
Está(ão) correta(s):
a) I,II, IV somente.
b) II, IV, somente.
c) I,III, somente.
d) III, somente.
21. As ações de vigilância epidemiológica passaram a ser operacionalizadas num contexto de profunda
reorganização do sistema de saúde brasileiro, caracterizada pela descentralização de responsabilidades
e integralidade da prestação de serviços (BRASIL, 2005). Sobre as funções da Vigilância Epidemiológica:
I Coleta de dados;
II  Análise e interpretação de dados processados;
III  Recomendação das medidas de controle apropriadas;
IV Realiza somente avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;
V  Realiza somente promoção das ações de controle indicadas.
Está(ão) correta(s):
a) I, somente.
b) I,II, III, somente.
c) V, somente.
d) I,II, somente.
22. A via injetável (Intradérmica, Subcutânea, Intramuscular, Intravenosa), têm a vantagem de fornecer
uma via mais rápida, quando a oral é contraindicada, favorecendo assim a absorção mais rápida. Para
realizar esse procedimento, é necessário conhecer sobre as seringas e sua graduação, sobre as agulhas,
calibre das agulhas e sobre as partes da agulha. Sobre os componentes básicos da agulha, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Base, canhão e bisel.
b) Base, bisel e móvel.
c) Canhão, haste e bisel.
d) Base, haste e bisel.
23. Os registros ou relatório de enfermagem são imprescindíveis no processo de cuidado humano e ao
serem redigidos de modo a retratarem a realidade a ser documentada, possibilitam à comunicação
permanente, e com isso ser destinado a vários fins como pesquisas, processos jurídicos, planejamento,
auditoria, etc. (MATSUDA et al., 2006). Com isso, assinale a alternativa que não deve constar em um
relatório de enfermagem:
a) Não deve conter rasuras.
b) Não deixar linhas em branco entre uma anotação e outra.
c) Usar frases como: “alimentase bem”, ou “comportamento anormal”.
d) Nunca anotar medicamentos ou tratamentos feitos por outras pessoas.
24. Os materiais utilizados nos serviços de enfermagem representam, em média, um custo de 60 a 75%
do capital das organizações e em torno de 40 % das despesas mensais. Por conta disso, há necessidade
de se deixar bem definidos, junto a administração da instituição onde se encontram os profissionais de
saúde, para efeito de compra, previsão, provisão, preparo, armazenamento, utilização e controle de
materiais, a classificação dos materiais requisitados. Sobre a classificação dos materiais, assinale a
alternativa que cita corretamente todas as classificações:
a) Finalidade, Duração, Porte, Custo, Matériaprima.
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b) Finalidade, Duração, Custo.
c) Custo, Matériaprima.
d) Duração e custo.
25. O tratamento de uma ferida, por meio de técnica e assepsia cuidadosa, tem como objetivo evitar ou
diminuir os riscos de complicações decorrentes e facilitar o processo de cicatrização. Sobre o processo
de cicatrização, está CORRETO afirmar:
a) A primeira intenção (união primária) ocorre perda excessiva de tecido e presença de infecção.
b) A segunda intenção ocorre perda excessiva de tecido e presença de infecção. O processo de reparo é mais
fácil e rápido.
c) A terceira intenção ocorre quando as bordas da ferida são opostas ou aproximadas, com edema mínimo e
ocorre a cicatrização naturalmente.
d) A primeira intenção ocorre quando as bordas da ferida são opostas ou aproximadas, havendo perda mínima
de tecido, ausência de infecção e edema mínimo.
26. O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, demora muitos anos para se desenvolver.
As alterações das células que podem desencadear o câncer são descobertas facilmente no exame
preventivo (conhecido também como Papanicolau), por isso é importante a sua realização periódica. Para
prevenção conhecer os principais fatores de risco é de suma importância. Com isso, assinale a
alternativa que não é um fator de risco para o câncer do colo do útero:
a) Início precoce da vida sexual.
b) Múltiplos parceiros sexuais.
c) Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais.
d) Ducha após relação sexual.
27. Sobre o Calendário Básico de Vacinação da Criança, assinale a alternativa incorreta:
a) O esquema básico contra a hepatite B, se constitui de 3 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira
para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.
b) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços
com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 3 e 4 anos.
c) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, que residam ou que
irão viajar para área, área de transição e área de risco potencial. E se a criança for viajar para áreas de risco,
vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) dias antes da viagem.
d) É possível administar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3
meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).
28. Sobre o Calendário Básico de Vacinação do Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Adolescente que já recebeu anteriormente três doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT, aplicar uma dose
de reforço. É necessário doses de reforço da vacina a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a
dose de reforço para 5 anos após a última dose. O intervalo mínimo entre as doses é de 60 dias.
b) Adolescente grávida, que esteja com a vacina em dia da dT (Dupla Adulto), mas recebeu sua última dose há
mais de cinco anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da
data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos
após a última dose.
c) Entre 11 e 19 anos, o adolescente que tiver duas doses da vacina Tríplice Viral (SCR) devidamente
comprovada no cartão de vacinação, não precisa receber outra dose da SCR.
d) Adolescente que resida ou que for viajar para área endêmica, área de transição e área de risco potencial. Em
viagem para essas áreas, vacinar contra Febre Amarela, dez dias antes da viagem.
29. A Lei nº 7.498/86 é uma das leis mais importantes para a Enfermagem. Sobre ela é CORRETO afirmar:
a) Dispões sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências.
b) Dispões sobre o Código de Ética do profissional de enfermagem.
c) Dispões sobre o controle social no SUS.
d) Dispões sobre a regulamentação do exercício somente do Técnico de enfermagem.
30. O Código de Ética de profissional de Enfermagem, em seu Capítulo V – Das Infrações e Penalidades –
em seu Art. 118, discorre sobre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973. Com base
nisso, está correto afirmar que:
a) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da
categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
b) A censura consiste em repreensão que será divulgada somente em jornais de grande circulação.
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c) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 30
dias e serão divulgados nas publicações oficiais do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, jornais de
grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
d) As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da
alçada do Conselho Federal de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem.
LÍNGUA PORTUGUESA
Lula chora ao falar da vida pósPlanalto em festa de 1º de Maio da CUT
“Vou continuar morando no mesmo apartamento, na mesma distância do sindicato que me projetou para a
política e das empresas em que fiz as greves mais maravilhosas do País”, diz.
Carolina Freitas, da Agência Estado
SÃO PAULO  O presidente Luiz Inácio Lula da Silva controlou a fala para não desobedecer a lei eleitoral em seu
terceiro e penúltimo discurso em evento sindical do Dia do Trabalho. À vontade na comemoração de 1º de Maio
da entidade sindical em que iniciou a carreira política, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Lula foi
interrompido várias vezes ao longo do discurso de 30 minutos por um coro de "Dilma, Dilma", em apoio à pré
candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff. A petista passou o Dia do Trabalho ao lado de Lula. "A
legislação não me permite falar em candidatos", disse Lula em discurso, sendo interrompido pelo coro. E
lamentou: "Eu não posso falar."
Diante de um público de pelo menos 10 mil pessoas, na capital paulista, Lula emocionouse ao
imaginar a vida depois de sair do Palácio do Planalto. "Quando eu deixar a Presidência, vou continuar morando
no mesmo apartamento, na mesma distância do sindicato que me projetou para a política e das empresas em
que fiz as greves mais maravilhosas do País", disse, com a voz embargada.
O presidente não conteve o choro ao dizer: "O que mais vai me dar orgulho é que eu vou poder
dizer, ao encontrar qualquer trabalhador, ''bom dia, companheiro''. Porque eu fui leal ao que nós dissemos que
íamos fazer."
1º de maio de 2010 | 20h 27  http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lulachoraaofalardavidapos
presidencia,545685,0.htm
31. Segundo o texto acima, é correto afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desobedeceria à
lei se:
a) Fizesse campanha sobre as greves que promovera quando era sindicalista.
b) Fizesse campanha contra précandidata à presidência do Brasil pelo PT, a exministra Dilma Roussef.
c) Fizesse campanha em favor da précandidata à presidência do Brasil pelo PT, a exministra Dilma Roussef.
d) Fizesse campanha para os sindicatos e empresas que o projetaram na política nacional.
32. Segundo o texto, a CUT – Central Única dos Trabalhadores foi:
a) A entidade sindical em que Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a sua carreira política.
b) A entidade sindical que está promovendo a carreira política de Luiz Inácio Lula da Silva.
c) A entidade sindical que está fazendo campanha contrária à précandidata, Dilma Roussef.
d) A entidade sindical mais correta quanto aos ideais de defesa à classe trabalhadora.
33. A sentença “ Eu não posso falar” faz referência semântica à qual alternativa abaixo?
a) À obrigação legislativa de comentar sobre os précandidatos à presidência da República.
b) À proibição legislativa de comentar sobre os précandidatos à presidência da República.
c) À permissão legislativa de comentar sobre os précandidatos à presidência da República.
d) À coação legislativa de comentar sobre os précandidatos à presidência da República.
34. Sobre o texto, é CORRETO inferir que:
a) Tem caráter predominantemente crítico e dissertativo.
b) Tem caráter predominantemente subjetivo e dissertativo.
c) Tem caráter predominantemente poético e metafórico.
d) Tem caráter predominantemente informativo e narrativo.
35. Na sentença “ Lula emocionouse ao imaginar a vida depois de sair do Palácio do Planalto” , a palavra
“ se” pode ser classificada como:
a) Partícula expletiva e de realce.
b) Pronome reflexivo.
c) Pronome pessoal do caso reto.
d) Partícula apassivadora.
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36. Marque a alternativa CORRETA quanto ao que se afirma sobre a sentença em destaque a seguir:
· E lamentou: "Eu não posso falar."
a) Justificase o uso do sinal de dois pontos para a introdução de uma citação feita pela redatora do texto
jornalístico e o uso das aspas para indicar a declaração textual de Luiz Inácio Lula da Silva.
b) Justificase o uso do sinal de dois pontos para a introdução de uma citação feita pela précandidata à
presidência da República e o uso das aspas para indicar a declaração textual de Luiz Inácio Lula da Silva.
c) Justificase o uso do sinal de dois pontos para a introdução de uma citação feita por Luiz Inácio Lula da Silva e
o uso das aspas para indicar a declaração textual de précandidata à presidência da República.
d) Justificase o uso do sinal de dois pontos para a introdução de uma citação feita por Luiz Inácio Lula da Silva e
o uso das aspas para indicar a declaração textual da redatora do texto jornalístico.
37. Sobre as comunicações oficiais, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas regras de forma.
b) A formalidade diz respeito à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a
comunicação.
c) A formalidade de tratamento não se vincula à necessária uniformidade das comunicações.
d) O padrão culto exigido nas comunicações oficiais é aquele em que se observam as regras da gramática formal
e se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma.
38. Quanto à utilização do vocativo e pronomes de tratamento nas comunicações oficiais, assinale a
alternativa que faz a CORRETA correspondência entre os termos.
a) Reitores de Universidade: Magnífico Reitor e Vossa Magnificência.
b) Cardeal: Excelentíssimo Senhor e Vossa Excelência.
c) Presidente da República: Eminentíssimo/Reverendíssimo e Vossa Eminência/ Vossa Eminência
Reverendíssima.
d) Chefe da Casa Civil: Senhoria e Ilmo. Sr. Chefe da Casa Civil.
39. Sobre a comunicação oficial “ memorando” , julgue as proposições abaixo e assinale a alternativa
CORRETA.
I – Documento destinado à exposição de assuntos referentes a situações administrativas em geral,
utilizado para formalizar a comunicação interna entre as unidades componentes da instituição ou órgão.
Il – Devido à diversidade dos assuntos tratados em memorandos, nos quais a criatividade assume
importante papel na qualidade da divulgação, não existe modelo específico que possa contemplar todos
os tipos.
III – Geralmente não traz destinatário, fecho ou expressões de cortesia.
a) As proposições I e II são falsas e a proposição III é verdadeira.
b) As proposições II e III são falsas e a proposição I é verdadeira.
c) As proposições II e III são verdadeiras e a proposição I é falsa.
d) As proposições I e II são verdadeiras e a proposição III é falsa.
40. Quanto ao que se pode afirmar da comunicação oficial do tipo “ ofício” , assinale a alternativa
CORRETA.
a) Correspondência oficial emitida por autoridade administrativa competente que estabelece em seu corpo
textual normas ou regras, com vistas à correta aplicação da lei.
b) Correspondência oficial mediante o qual o titular de unidade dos Serviços Auxiliares da Instituição que dela se
apropria regula procedimentos gerais a respeito do modo e da forma de execução de serviços, fixa comandos de
ação ou estabelece normas para cumprimento de determinado serviço.
c) Correspondência oficial utilizada para disciplinar matéria que envolva pessoa física, órgão ou entidade sujeita
à jurisdição de um Tribunal.
d) Correspondência oficial destinada ao trato de assuntos de interesse da Instituição/Órgão que dela se apropria,
utilizada para formalizar a comunicação com dirigentes e demais autoridades de outras instituições, sejam elas
públicas ou privadas, e com particulares.
RACIOCÍNIO LÓGICO
41. Quantos anagramas distintos podem ser formados com as letras da palavra SUCESSOR?
a) 840.
b) 6.720.
c) 13.440.
d) 40.320.
42. Todo artista é criativo. Alguns publicitários são criativos. Ana é artista e Maria é criativa. Podemos
concluir que:
a) Ana é criativa e Maria é artista.
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b) Ana é criativa e Maria é publicitária.
c) Ana é também publicitária e Maria é artista.
d) Ana é criativa e Maria pode não ser artista nem publicitária.
43. Uma escola tem como funcionários somente 8 monitores e 18 professores. Quantos monitores devem
ser contratados para que a proporção passe a ser de 1 para 2, com relação ao total de funcionários da
escola:
a) 1.
b) 5.
c) 10.
d) 12.
44. Dentre os números inteiros de 1 a 38 (este incluso), é escolhido um número ao acaso. Qual a
probabilidade de o número escolhido ser divisível por 3 ou por 7?
8
a)
19
17
b)
38
15
c)
38
6
d)
19
45. Se João estudar obterá a média necessária para ser aprovado no curso. Se João for aprovado no
curso conseguirá o emprego que está querendo. Ora, João não consegue o emprego. Logo:
a) João estudou.
b) Alguém não foi aprovado no curso.
c) Ninguém foi aprovado no curso.
d) João obteve a média necessária para aprovação no curso.
46. Um casal tem 13 filhos, sobre os quais é CORRETO afirmar que:
a) Há pelo menos uma filha mulher.
b) Pelo menos um faz aniversário em janeiro.
c) Há pelo menos um com mais de 20 anos.
d) Pelo menos dois fazem aniversário no mesmo mês.
47. Numa partida de futebol foram expulsos 5 jogadores: Leandro, Marcos, Numas, Odair e Pedro.
Sabendo que:
 Leandro não foi o último a ser expulso.
 Odair foi expulso antes de Marcos e Numas.
 Numas foi expulso antes de Leandro.
 Pedro foi expulso antes do Odair.
Qual foi a ordem em que o jogadores foram expulsos?
a) Pedro, Odair, Numas, Leandro e Marcos.
b) Leandro, Marcos, Pedro, Odair e Numas.
c) Leandro, Odair, Pedro, Marcos e Numas.
d) Pedro, Odair, Leandro, Numas e Marcos.
48. Numa pequena fábrica, 15 máquinas produzem 13.500 peças trabalhando durante 8 dias. Se 3 dessas
máquinas quebrarem, quantos dias demorarão as restantes para produzirem a mesma quantidade de
peças?
a) 7 dias.
b) 8 dias.
c) 9 dias.
d) 10 dias.
49. Assinale a alternativa que contém um argumento válido.
a) Premissas: Se eu ficar jogando então não trabalho.
Eu não fico jogando.
Conclusão: Logo, eu trabalho.
b) Premissas: Todas crianças gostam de sorvete.
Felipe não é criança.
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Conclusão: Portanto, Felipe não gosta de sorvete.
c) Premissas: Todo carro possui 4 rodas.
Tudo que possui 4 rodas voa.
Conclusão: Portanto todo carro voa.
d) Premissas: Ou eu estudo ou trabalho.
Ou eu trabalho ou passo no concurso.
Conclusão: Ou eu estudo ou passo no concurso.
50. A negação CORRETA da proposição “ todos os cachorros são mansos” é:
a) Nenhum cachorro é manso.
b) Alguns cachorros que são mansos.
c) Existem cachorros que não são mansos.
d) Se é manso, não é cachorro.
GESTÃO PORTUÁRIA
51. Pelo Decreto 358, de 14 de agosto de 1845, o Governo do Império resolveu estabelecer uma Capitania
em cada Província Marítima, com as atribuições específicas de polícia naval, conservação dos portos,
inspeção e administração dos faróis, balizamento, matrícula do pessoal marítimo, praticagem, etc. Essas
primeiras Capitanias eram subordinadas diretamente ao:
a) Ministério da Marinha Mercante.
b) Ministério da Guerra do Brasil.
c) Ministério da Indústria e Comércio Marítimo.
d) Ministério da Marinha do Império.
52. Em 1952, pela Lei 1.658, de 4 de agosto de 1952, uma nova organização foi dada ao Ministério da
Marinha. Nesta, a primitiva Diretoria de Marinha Mercante passou a denominarse novamente de:
a) Diretoria de Portos e Costas, com as mesmas atribuições da anterior.
b) Diretoria de Portos e Costas, com mais atribuições do que a anterior.
c) Diretoria Mercante de Portos, com menos atribuições do que a anterior.
d) Diretoria Mercante de Portos, com mais atribuições do que a anterior.
53. Os Agentes Aduaneiros são responsáveis pela liberação de documentos e das mercadorias perante
a:
a) Alfândega,Receita Federal e Marinha de Guerra do Brasil.
b) Alfândega,Receita Federal e Polícia Federal.
c) Receita Federal,Marinha Mercante e Ministério da Indústria e Comércio.
d) Receita Federal,Marinha de Guerra do Brasil e Marinha Mercante.
54. Segundo o Decreto 6.620 de 29 de outubro de 2008, é INCORRETO afirmar que:
a) Porto Organizado pode ser definido como o construído e aparelhado para atender às necessidades da
navegação, da movimentação de passageiros ou da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido
ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade
portuária.
b) Área do Porto Organizado pode ser definida como a compreendida pelas instalações portuárias que devam
ser mantidas pela administração do porto.
c) Operador Portuário pode ser definido como a pessoa física préqualificada para a execução de operação
portuária na área do porto organizado.
d) Gestão Ambiental Portuária pode ser definida como o conjunto de rotinas, procedimentos e ações
administrativas que permite administrar as relações de atividades, operações, instalações, processos e obras
portuárias com o meio ambiente que as abriga, em observância à legislação ambiental vigente.
55. Foi na década de 90 que se deu início ao processo de “ enxugamento” administrativo que teve por
base a extinção abrupta da PORTOBRÁS, sem deixar, em seu lugar, uma organização para regular o
setor portuário. Surge então uma nova legislação chamada erroneamente de:
a) Lei de Modernização dos Portos.
b) Lei de Ativação Industrial dos Portos e Canais.
c) Lei de Ativação de Comércio de Portos e Canais.
d) Lei de Modernização da Marinha Mercante.
56. Em 1846, Irineu Evangelista de Souza, organizou a Companhia de Estabelecimento da Ponta da Areia,
no porto de Niterói, de onde partiam seus navios destinados à cabotagem na costa brasileira de linhas
para o:
a) Atlântico Norte, Ásia e Europa.
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b) Atlântico Norte, África e Ásia.
c) Atlântico Sul, Ásia e Europa.
d) Atlântico Sul, América do Norte e Europa.
57. No período de 1964, em pleno regime militar, o enfoque era de área de segurança, não tendo como
objetivo o aumento de movimentação de mercadoria nem avanço tecnológico das operações portuárias,
para tornar o porto um fator de desenvolvimento. Com o passar do tempo, a presença do Estado na
economia foi ficando cada vez mais forte e, em 1975, foi criada a (o):
a) Sistema Portuário do Brasil.
b) Empresa de Portos do Brasil S/A.
c) Sistema Portuário de Rios e Canais.
d) Navegação Marítima Brasileira.
58. O termo “ estratégia” foi criado pelos antigos gregos, que para eles significava:
a) Almirante de Esquadra.
b) ContraAlmirante de Esquadra.
c) Magistrado ou Comandante – Chefe Militar.
d) Capitão de Navio Mercante.
59. Na década de 50, o pesquisador econômico e social Padre Louis Lebret idealizou e sugeriu a
construção do Porto de:
a) Manaus.
b) Vitória.
c) Suape.
d) Corumbá.
60. A par da pujança dos negócios portuários, cohabitam miséria, prostituição, doenças sexualmente
transmissíveis e crescimento do narcotráfico. Somemse a esta realidade os impactos ambientais
causados pelas atividades portuárias como emissão de resíduos sólidos, líquidos, derrame de produtos
perigosos e os riscos de invasão de espécies exóticas na baía, oriundas do deslastramento de águas
intercontinentais trazidas nos porões dos navios, causando imensos prejuízos aos ecossistemas
marinhos, à economia e a saúde pública, tais como:
a) O vibrião da cólera e a bioacumulação de toxinas por algas na ictiofauna.
b) Infecções generalizadas por permanganato de potássio a alta temperatura.
c) Dispnéia de ventrículos oxidados por cloreto de sódio e infiltração de permanganato de potássio, auxiliados
por coliformes fecais do tipo 15.
d) Descontrole de pragas, excesso de resíduos de carbono, emissões atmosféricas de grande concentração,
batimetria do nível 7.
RASCUNHO:
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