CONCURSO COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – RJ

.1.

CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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. MARQUE no cartãoresposta o número da sua prova.
4. 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.
5. Sua prova tem 60 questões, com 4 alternativas.
6. 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.
7. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 4h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
10. 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.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
13. 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 OBJETIVAS – TÉCNICO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Haverá excesso de arrecadação quando:
a) A receita arrecadada for menor que a prevista.
b) A receita arrecadada for maior que a prevista.
c) A fixação da despesa for maior que a executada.
d) A fixação da despesa for menor que a executada.
02. Serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo, de acordo com a Lei 4.320/64:
a) Somente os créditos especiais.
b) Os créditos suplementares e especiais.
c) Somente os créditos suplementares.
d) Todos os créditos adicionais.
03. A lei de plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária são de iniciativa do
Poder Executivo. Quanto às características dessas normas, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá os programas de trabalho de governo e a política de aplicação
das agências financeiras de fomento.
b) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração federal e as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.
c) O plano plurianual representa uma lei de vigência quadrienal, ou seja, quatro anos, elaborado no primeiro ano
de mandato do chefe do Poder Executivo, para vigorar desde o segundo ano de mandato atual até o primeiro
ano do mandato subsequente.
d) A lei orçamentária anual deverá estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração federal para as
despesas de capital e outras dela decorrentes.
04. Assinale a opção que, de acordo com a Lei 4.320/64, contém uma receita de capital, mas que NÃO
constitui item da receita orçamentária.
a) Superávit do orçamento corrente.
b) Transferências intergovernamentais para despesas correntes.
c) Receita da dívida ativa não tributária.
d) Receita de serviços.
05. De acordo com o critério da coercitividade, as receitas orçamentárias decorrentes de contratos com
particulares classificamse como:
a) Derivadas.
b) Originárias.
c) Capital.
d) Tributárias.
06. NÃO é receita corrente:
a) Amortização de empréstimos.
b) Dívida ativa.
c) Tributária.
d) Transferências correntes.
07. Aponte a opção que NÃO é considerada despesa corrente.
a) Pessoal.
b) Custeio.
c) Inversões financeiras.
d) Juros da Dívida.
08. Todas as despesas abaixo são de capital, EXCETO:
a) Investimentos.
b) Aquisição de veículos.
c) Equipamento de informática.
d) Serviços de terceiros.
09. O orçamento público, segundo a constituição atual, é composto pelo (a):
a) Receita e pela despesa ordinária.
b) Receita e pela despesa corrente.
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c) Receita autorizada e pela despesa fixada.
d) Orçamento fiscal, pelo orçamento de investimentos e pelo orçamento da seguridade social.
10. NÃO é fase da despesa pública.
a) Pagamento.
b) Empenho.
c) Lançamento.
d) Liquidação.
11. Considerando o disposto na Lei nº 8.666/93 – Estatuto das Licitações, podese afirmar que são
princípios básicos das licitações públicas:
a) Equilíbrio das despesas e receitas públicas.
b) Impessoalidade e moralidade.
b) Universalidade e publicidade.
d) Legalidade e conformidade.
12. A alternativa que NÃO representa uma despesa de custeio é:
a) Saláriofamília.
b) Serviço de terceiros.
c) Encargos diversos.
d) Material de consumo.
13. O convite é a modalidade de licitação entre:
a) Quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
b) Interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
c) Interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos em número mínimo de três
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de
até vinte e quatro horas da apresentação das propostas.
d) Quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
14. Subordinamse ao regime da Lei de Licitações e Contratos (8.666/93), além dos órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. Sabendo isso, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A licitação destinase a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
b) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão, em todos os casos, precedidas de licitação.
c) Na Licitação, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.
d) Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades citados no enunciado têm direito
público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão
acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos
trabalhos.
15. Ao longo da execução do orçamento, o Governo do Estado identificou a necessidade de realizar novo
programa na área de saneamento básico. Para tal, valeuse de um crédito:
a) Bancário.
b) Adicional suplementar.
c) Adicional especial.
d) Adicional programático.
16. É exemplo de receita extraorçamentária a receita:
a) De depósitos e cauções.

3

b) De impostos.
c) De serviços.
d) Derivada.
17. Constitui uma despesa extraorçamentária o gasto decorrente de:
a) Pagamento de aposentadorias e de pensões.
b) Aquisição de material permanente.
c) Pagamento de restos a pagar oriundos de exercício anterior.
d) Subvenções econômicas destinadas a empresas estatais dependentes.
18. Na Lei de Orçamento, a discriminação da despesa farseá, no mínimo, por:
a) Subelemento.
b) Elemento.
c) Ação.
d) Subação.
19. A escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores será efetuada por meio da modalidade de licitação denominada:
a) Pregão.
b) Leilão.
c) Concorrência.
d) Concurso.
20. Classificase como Receita Patrimonial:
a) As participações e dividendos.
b) Os juros e as multas.
c) A alienação de bens móveis.
d) As operações de crédito.
21. No Orçamento Público é PROIBIDO constar:
a) A vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal
do serviço público.
b) O início de programas ou projetos incluídos na lei de diretrizes orçamentária.
c) A instituição de fundos com prévia autorização judiciária.
d) A concessão ou utilização de créditos ilimitados.
22. Os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte serão evidenciados em qual demonstração contábil?
a) Dos Fluxos de Caixa.
b) Balanço Financeiro.
c) Balanço Orçamentário.
d) Balanço Patrimonial.
23. As alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e a
indicação do resultado patrimonial do exercício serão evidenciadas em qual demonstração contábil?
a) Do Valor Adicionado.
b) De Gestão Fiscal.
c) Do Resultado do Exercício.
d) Das Variações Patrimoniais.
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As demonstrações contábeis da Prefeitura “ XW” apresentaram, em 31/12/2009, os seguintes resultados:
DADOS
VALOR (em R$)
Receita realizada

130.000,00

Saldo em caixa

40.000,00

Saldo em banco

48.000,00

Dívida ativa

28.000,00

Receita prevista

110.000,00

Orçamento autorizado

150.000,00

Bens móveis

23.000,00

Almoxarifado

33.000,00

Dívida fundada interna

23.000,00

Consignações a recolher

18.000,00

Restos a pagar

28.000,00

Despesa realizada

100.000,00

24. O valor do superávit orçamentário verificado foi de:
a) R$ 10.000,00.
b) R$ 20.000,00.
c) R$ 30.000,00.
d) R$ 40.000,00.
25. O valor da economia orçamentária foi de:
a) R$ 50.000,00.
b) R$ 40.000,00.
c) R$ 30.000,00.
d) R$ 20.000,00.
26. O valor do crédito adicional foi de:
a) R$ 10.000,00.
b) R$ 20.000,00.
c) R$ 30.000,00.
d) R$ 40.000,00.
27. O valor do montante da dívida flutuante foi de:
a) R$ 23.000,00.
b) R$ 33.000,00.
c) R$ 28.000,00.
d) R$ 46.000,00.
28. O valor do montante do ativo permanente foi de:
a) R$ 88.000,00.
b) R$ 84.000,00.
c) R$ 56.000,00.
d) R$ 51.000,00.
29. O valor do montante do ativo financeiro foi de:
a) R$ 46.000,00.
b) R$ 58.000,00.
c) R$ 76.000,00.
d) R$ 88.000,00.
30. O valor do montante do superávit financeiro foi de:
a) R$ 20.000,00.
b) R$ 22.000,00.
c) R$ 42.000,00.
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d) R$ 65.000,00.
LÍNGUA PORTUGUESA
Está na hora da ração
É um furor: muita gente que quer perder peso está consumindo uma mistura de cereais que evoca comida
canina
Fotos Lailson Santos/Istockphotos

A U , AU , A U
A r efer ênci a anim al n ão d esanim a qu em so nha em agr ecer sem f azer esfor ço

Cristiane Sinatura
Emagrecer demanda uma única providência básica: ter disciplina para comer pouco e fazer exercícios.
Mesmo assim, uma multidão acima do peso continua firme atrás do milagre de entrar em forma sem fazer
nenhuma dessas coisas. Uma das mais requisitadas novidades hoje na prateleira dos métodos emagrecedores
não ortodoxos é a "ração humana" – uma vertiginosa combinação de cereais que, apesar do nome pouco
apetitoso, ou por isso mesmo, está sendo consumida em toda parte (em copo ou caneca, não numa tigelinha
daquelas de totó). A fórmula da ração humana leva farinhas, gergelim, linhaça, soja, aveia e outros ingredientes
que variam conforme a receita – cacau, açúcar mascavo, gelatina de algas e quinoa, entre outras
extravagâncias. Mal não faz. Ao contrário, o coquetel de fibras regulariza as atividades intestinais e dá uma
ligeira sensação de saciedade. Sozinha, no entanto, não existe ração, humana ou desumana, capaz de manter
mulher alguma no sonhado manequim 38. "É preciso combinar com alimentação balanceada e atividades
físicas", bate na mesma tecla a nutricionista Roseli Rossi, de São Paulo, que também aconselha muita
hidratação "para que o intestino reaja bem ao consumo maior de fibras".
A porção diária recomendada (e frequentemente extrapolada) é de duas colheres misturadas em suco ou
leite, pela manhã. A ração mais conhecida vem de Curitiba e é criação da terapeuta Lica Takagui e do
nutricionista Daniel Boarim. "Dei esse nome porque a mistura tem tudo de que uma pessoa precisa, assim como
a ração para animais", explica Lica, que iniciou a produção em 2005, em casa mesmo, e agora é responsável
pela marca Takinutri. Empurrada pelo prestígio dos alimentos naturais, que dão um verniz saudável aos regimes
para emagrecer, a ração ganhou outras marcas e, inclusive, pacotes sem marca – mercados e lojas de produtos
naturais embalam sua própria mistura sob placas que proclamam: "Temos ração humana". A Mundo Verde, rede
de produtos naturais com 150 lojas em todo o país, informa que entre o fim do ano passado e o começo deste as
vendas das três marcas de ração humana que oferece cresceram mais de 800%. Existe ração em versão light,
sem glúten e salgada. Os preços variam entre 25 e 40 reais o pote de 500 gramas (suficiente para mais ou
menos um mês), e de 10 a 20 reais as opções a granel. A diretora de recursos humanos Sandra Cristina
Mellace, 45 anos, toma um copo de leite de soja com o preparado todas as manhãs e, às vezes, mistura mais
um pouco a uma sopa no jantar. Perdeu 4 quilos em oito meses e está feliz da vida. "Tem mocinha de 30 anos
me perguntando como faço para ter essa pele e essa boa forma", diz Sandra. Ah, sim, ela também controla a
alimentação e caminha seis dias por semana.
Publi cação em 17.05.2010 – Ed. 2156 – Revista Veja. Acesso em 23.05.2010. http://veja.abril.com.br/170310/horaracaop097.shtml

31. Analise as proposições abaixo de acordo com o que se pode inferir do texto lido.
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I – Não adianta aderir ao consumo da ração humana para emagrecer se esse hábito não for
acompanhado de disciplina para comer moderadamente e praticar exercícios de maneira regular.
II – A ração humana é uma combinação de cereais que, por se constituir em coquetel de fibras, não faz
mal à saúde.
III – É preciso consumir mais líquido quando se introduz a ração humana ao cardápio, pois o aumento do
consumo de fibras pelo organismo pode fazer com que o intestino fique sobrecarregado.
Está CORRETO o que se afirma:
a) Apenas em I.
b) Apenas em I e II.
c) Apenas em II e III.
d) Apenas em I, II e III.
32. Sobre as informações contidas no texto, é INCORRETO afirmar:
a) Consumir a ração humana sem praticar exercícios regulares e controlar a alimentação não é capaz de manter
mulher alguma no sonhado manequim 38.
b) Sandra Cristina Mellace tem 45 anos, mas aparenta ter menos idade, pois o consumo da ração humana, além
de emagrecêla, torna sua pele vistosa.
c) Lica Takagui e Daniel Boarim são os criadores da ração humana e afirmam que a venda do produto em suas
lojas Mundo Verde já aumentou em mais de 800% entre o fim do ano passado e o início deste ano.
d) Sandra Cristina Mellace tem 45 anos, consome a ração humana, controla sua alimentação e pratica
caminhada seis vezes por semana.
33. Sobre os componentes do texto lido, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A fotografia utilizada nesta reportagem compara os seres humanos aos cachorros através da nova sensação
em dietas: a ração humana – que faz referência à ração canina.
b) A repórter autora desse texto é Cristiane Sinatura.
c) O título da reportagem pode ser interpretado literalmente como o chamado de um humano ao seu cão para lhe
fornecer alimento.
d) A pessoa fantasiada de cachorro na fotografia que ilustra a reportagem se chama Lailson Santos.
34. A sentença “ Emagrecer demanda uma única providência básica: ter disciplina para comer pouco e
fazer exercícios.” apresenta a utilização dos dois pontos em sua estrutura. Para que se mantenham a
correção textual e o sentido original do texto, os dois pontos podem ser substituídos sem prejuízo de
significado por qual expressão a seguir?
a) “ou seja”.
b) “inclusive”
c) “porém”.
d) “também”.
35. No excerto “ Uma das mais requisitadas novidades hoje na prateleira dos métodos emagrecedores
não ortodoxos é a " ração humana" – uma vertiginosa combinação de cereais que, apesar do nome pouco
apetitoso, ou por isso mesmo, está sendo consumida em toda parte” , o uso do travessão se justifica:
a) Para indicar mudança de interlocutor nos diálogos.
b) Para destacar uma explicação ou esclarecimento do que foi enunciado.
c) Para destacar uma gíria ou expressão de neologismo linguístico.
d) Para indicar uma citação.
36. Analise o trecho a seguir:
“ Emagrecer demanda uma única providência básica: ter disciplina para comer pouco e fazer exercícios.
Mesmo assim, uma multidão acima do peso continua firme atrás do milagre de entrar em forma sem fazer
nenhuma dessas coisas.”
Qual das alternativas abaixo apresenta outra forma de escrever o excerto acima, mantendo a correção e
sentido original do texto?
a) Embora uma multidão acima do peso continue firme atrás do milagre de entrar em forma sem ter disciplina
para comer pouco e fazer exercícios, para emagrecer é preciso incorporar essas atitudes em sua vida.
b) Emagrecer exige uma única providência básica: ter disciplina para comer pouco e fazer exercícios. Desta
forma, uma multidão acima do peso continua firme atrás do milagre de entrar em forma sem fazer nenhuma
dessas coisas.
c) Mesmo assim, uma multidão acima do peso continua firme atrás do milagre de entrar em forma sem fazer
nenhuma dessas coisas. Emagrecer demanda uma única providência básica: ter disciplina para comer pouco e
fazer exercícios.
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d) Contudo, uma multidão acima do peso continue firme atrás do milagre de entrar em forma sem fazer nenhuma
dessas coisas, emagrecer demanda uma única providência básica, quando ter disciplina para comer pouco e
fazer exercícios.
37. Leia com atenção a sentença " Dei esse nome porque a mistura tem tudo de que uma pessoa precisa,
assim como a ração para animais" . Para que se mantenham a correção textual e o sentido original do
texto, a expressão sublinhada pode ser substituída sem prejuízo de significado por qual expressão a
seguir?
a) “portanto”.
b) “da mesma maneira que”.
c) “uma vez que”.
d) “segundo”.
38. No período “ Tem mocinha de 30 anos me perguntando como faço para ter essa pele e essa boa
forma” , o pronome “ me” se refere a:
a) Lica Takagui.
b) Roseli Rossi.
c) Daniel Boarim.
d) Sandra Cristina Mellace.
39. Analise o trecho a seguir:
“ Empurrada pelo prestígio dos alimentos naturais, que dão um verniz saudável aos regimes para
emagrecer, a ração ganhou outras marcas e, inclusive, pacotes sem marca – mercados e lojas de
produtos naturais embalam sua própria mistura sob placas que proclamam: ‘Temos ração humana’.”
A palavra em destaque faz referência de significado a qual outro termo do excerto analisado?
a) “regimes”
b) “verniz”.
c) “ração”.
d) “pacotes”.
40. Sobre os elementos da comunicação oficial Padrão Ofício, julgue as proposições a seguir:
I – Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela forma do que pela finalidade: o ofício, o
aviso e o memorando.
II – Para uniformizálos, adotouse uma diagramação tripla, que segue o Padrão Ofício.
III – São partes contidas no Padrão Ofício: tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o
expede. Exemplos: Mem. 123/2002TCE / Aviso 123/2002TCE / Of. 123/2002SG/TCE.
Está INCORRETO o que se afirma:
a) Apenas em I.
b) Apenas em I e II.
c) Apenas em II e III.
d) Apenas em I, II e III.
RACIOCÍNIO LÓGICO
41. Densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e sua área. Sabendo
2
que o estado do Rio de Janeiro encontrase numa área de aproximadamente 930 mil km e possui uma
população de 75 milhões de habitantes, temos que a densidade demográfica do estado é de
aproximadamente:
a) 12 hab/km2.
2
b) 54 hab/km .
2
c) 80 hab/km .
2
d) 120 hab/km .
42. O número que completa a sequência 2, 7, 22, ___ é:
a) 27.
b) 45.
c) 67.
d) 72.
43. A razão entre a quantidade de funcionários do sexo masculino e feminino numa loja é de 3 para 8.
Realizandose um sorteio entre todos, a probabilidade de um homem ser sorteado é de:
3
a)
11

8

3
8
8
c)
11
8
d)
3
b)

44. Uma professora dividirá seus alunos para a apresentação de seminários sobre livros históricos. Para
isso selecionou 5 livros de história da humanidade, 4 de história do Brasil e 3 de história egípcia. Em
quantos grupos, no mínimo, a sala deve ser divid ida para que, numa escolha aleatória pelo menos um
livro de história do Brasil faça parte dos seminários?
a) 7 grupos.
b) 9 grupos.
c) 11 grupos.
d) 13 grupos.
45. Abel, Breno, Caio e Diego são amigos e cada um possui um único animal de estimação diferente.
Questionados sobre seus animais eles respondem:
“ O cachorro e o gato não são meus” , disse Abel.
“ A tartaruga é do Caio” , falou Breno.
“ Diego não tem gato” afirmou Caio.
“ O coelho não é meu” finalizou Diego.
Sabendo que todos falaram a verdade, temos que os animais de Abel, Breno, Caio e Diego são
respectivamente:
a) Cachorro, Coelho, Gato e Tartaruga.
b) Coelho, Gato, Tartaruga e Cachorro.
c) Tartaruga, Gato, Coelho e Cachorro.
d) Gato, Coelho, Tartaruga e Cachorro.
46. Dizer que “ A televisão é nova ou o rádio não está quebrado” é logicamente equivalente a dizer que:
a) Se o rádio está quebrado, então a televisão é nova.
b) A televisão não é nova e o rádio está quebrado.
c) Se a televisão é nova, então o rádio não está quebrado.
d) Se a televisão não é nova, então o rádio está quebrado.
47. Dada a proposição: “ Algumas crianças são teimosas” , assinale a alternativa que apresenta a negação
correta:
a) Algumas crianças não são teimosas.
b) Todas as crianças são teimosas.
c) Existem crianças que não são teimosas.
d) Nenhuma criança é teimosa.
48. Para a festa de aniversário do meu filho, serão servidos 8 tipos de salgados, 2 tipos de docinhos e 1
bolo. De quantas formas posso fazer a escolha do menu, sabendo que tenho para escolher entre 12 tipos
de salgados, 5 tipos de docinhos e 10 tipos de bolo?
a) 600 formas.
b) 1.250 formas.
c) 17.500 formas.
d) 49.500 formas.
49. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama que melhor representa o argumento a seguir:
Premissas: Todos os adolescentes são seres humanos.
Alguns adolescentes são violentos.
Conclusão: Logo, alguns seres humanos são violentos.
a)
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b)

c)

d)

50. Se 100 operários descarregam 10 navios em 10 horas, então 200 operários de mesma capacidade dos
primeiros, descarregam 20 navios em:
a) 20 horas.
b) 15 horas.
c) 10 horas.
d) 5 horas.
GESTÃO PORTUÁRIA
51. A primeira sede de Diretoria de Portos e Costas pode ser encontrada ao considerarse o contido no
relatório do Ministro da Marinha, Almirante , endereçado ao Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, datado de abril de 1908, informando que a Inspetoria de Portos e Costas,
“ criada recentemente, funciona na antiga residência do ViceInspetor do Arsenal de Marinha” .
a) Costa Marques da Silveira.
b) Alexandrino Faria de Alencar.
c) Guto Lindemberg de Moraes.
d) Antônio Carlos Estoduto Lins e Silva.
52. Foi o decreto de n°6.509, de , que criou o Regulamento da Inspetoria de Portos e
Costas o qual, dispondo de  artigos, subordinou todas as Capitanias existentes no País, à
mencionada Inspetoria.
a) 11 de junho de 1907; 38.
b) 22 de junho de 1908; 42.
c) 28 de julho de 1907; 40.
d) 14 de julho de 1909; 27.
53. É com a abertura dos Portos do Brasil, por decreto de D.João VI, datado de 28 de janeiro de 1808, que
surge no país a noção de:
a) Marinha de Guerra do Brasil.
b) Marinha Mercante Brasileira.
c) Controle de Navegação Marítima.
d) Província Nacional Marítima e Fluvial.
54. Somente no advento da República é que se resolveu desligar a subordinação das Capitanias do
Ministro da Marinha e concentrála sob um único órgão que, a princípio se denominou de:
a) Agenda de Portos.
b) Agenda de Portos, Rios e Canais.
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c) Despacho Marítimo.
d) Inspetoria de Portos e Costas.
55. No ano de 1931, o Chefe do Governo Provisório da República, pelo Decreto 20.829, de 21 de
dezembro de 1931 criou a:
a) Diretoria de Marinha Mercante.
b) Comissão de Navegação de Cabotagem.
c) Comissão de Navegação Marítima e Fluvial de Cabotagem.
d) Diretoria de Marinha de Mar e Guerra.
56. A palavra “ cabotagem” significa:
a) Navegação em embarcação fluvial.
b) Navegação em embarcação militar.
c) Navegação ao longo da costa de um país.
d) Navegação de longo curso.
57. Inserida na própria área primária do porto, a atividade “ bloco” corresponde a (ao):
a) Atividade de fiscalização de entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas
ao largo, bem como a movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses e plataformas ou
em qualquer outro lugar da embarcação.
b) Atividade de limpeza, conservação das embarcações, assim como de seus tanques, forragem de porão,
batimento de ferrugem, pintura e reparos de pequenas montas e seus serviços correlatos.
c) Responsável por toda realização das operações portuárias, que é indispensável à sua intervenção no controle
das operações portuárias.
d) Contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação de estado da
mercadoria, pesagem, conferência de manifesto/romaneio e serviços correlatos na operação de carregamento e
descarregamento de embarcações.
58. No início de 1993, o sistema portuário brasileiro passava por uma crise institucional sem
precedentes, principalmente pelas nefastas conseqüências advindas com a abrupta dissolução da 
, por força da lei n° 8029/90, criando um desastroso vazio institucional.
a) Diretoria de Marinha Fluvial.
b) Diretoria de Marinha Mercante.
c) Agenda de Portos, Rios e Canais.
d) Portobrás.
59. Irineu Evangelista de Sousa é conhecido como:
a) Visconde de Inhaúma.
b) Visconde de Cairú.
c) Visconde de Santos.
d) Visconde de Mauá.
60. Com o advento da Proclamação da República, as administrações dos portos foram privatizadas. O
governo resolveu então, abrir concorrência para exploração do primeiro porto privatizado do Brasil, e em
1888, o grupo liderado por Cândido Graffé e Eduardo Guinle obteve autorização para explorar as
operações nesse primeiro porto privatizado. Em lugar dos trapiches e pontes fincadas em terreno
pantanoso, foram construídos 260 metros de cais e, com isso, permitida a atracação de navios com
maior calado. Davase assim, partida às operações do primeiro porto organizado, explorado pela
iniciativa privada através da então constituída:
a) Companhia Docas do Rio de Janeiro.
b) Companhia Docas de Santos.
c) Companhia Docas de Salvador.
d) Companhia Docas de Manaus.
RASCUNHO:
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