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1) Na interpretação de um boletim meteoromarinha da DHN, o
navegante percebe na parte III, previsão do tempo da área
Charlie, o seguinte texto: ". . . vento de N/NW, 2/3, passando
a SW/S, 3/ 4 .. .".
Com os dados apresentados, o navegante pode concluir a se-

guinte previsão do tempo:

(A) tempo bom, com mar calmo na região costeira.
(B) passagem de uma frente fria e ocorrência de trovoadas e

rajadas de vento.
(C) céu limpo, com vento aumentando de intensidade e rondan-

do para SW e tendência de bom tempo .

(D) tendência à estabilidade, com vento rondando para SW.
(E) mau tempo, com passagem de frente quente e ocorrência de

cumulonimbus .

2) Analise as afirmativas abaixo.
Contribuição que o sistema AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID
acrescenta em relação ao radar:

I - Auxiliar a decisão acerca de uma manobra em emergência .
II - Extrair, armazenar e analisar dados do radar aliviando

o trabalho tedioso e demorado do Oficial de Quarto.
III- Utilizar informações do DGPS simultaneamente com as do

eco doppler.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras .

(B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras .

(D) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

3) Uma barcaça em forma de caixa tem as seguintes dimensões:
comprimento = 60 m, largura = 12 m, pontal = 5 m e calado em
água salgada de 1, 8 m. Sabe-se que quando um peso de 10 t é
movido 6 m transversalmente causa uma banda permanente de
15° . Qual é a altura metacêntrica?

(A) zero
(B) 0,17 m
(C) 0,27 m
(D) 0,35 m

(E) 0, 37 m
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4) A divisão do oceano em áreas marítimas Al, A2, A3 e A4 está
relacionada a

(A) graus de exigências para a certificação de marítimos.
(B) requisitos de comunicações para navios .
(C) recursos mínimos de salvatagem.
(D) transporte de mercadorias perigosas .
(E) medidas de prevenção da poluição pelo Estado costeiro.

5) Assinale a opção abaixo que completa corretamente as lacunas
das sentenças.

Ao se utilizar as publicações de auxílio à navegação,
deve-se seguir as seguintes recomendações:
para tudo que se referir a informações de caráter geral,
tais como, descrição da costa, demanda de porto e fundeadou-
ros, consultar ; tudo que se refere a regras pa-

ra a navegação consta da publicação denominada ;
tudo que se refere ao balizamento luminoso consta da pu-

blicação ; para interpretar os símbolos e
abreviaturas constantes das cartas náuticas, a publicação a
ser consultada é .

(A) o Roteiro / Tábua das marés / Lista de auxílios rádio /
Avisos aos Navegantes

(B) a SOLAS / Roteiro / Lista de faróis / Cabálogo de cartas
e publicações

(C) a Carta Piloto / Carta 12000 / Lista de faróis / RIPEAM

(D) os Avisos aos Navegantes | SOLAS / Lista de faróis /
Almanaque Náutico

(E) o Roteiro / RIPEAM / Lista de faróis / Carta 12000

6) Um navegante, no oceano Atlântico Norte, plota a trajetória
de um furacão e constata. que a tormenta está se deslocando
para W e que a posição do seu navio é a NW· do olho do fura-

cão. Nesta situação, qual a manobra evasiva que deve ser
executada pelo navegante?

(A) manter o vento entrando pela bochecha de BE.

(B) navegar com o vento entrando pela bochecha de BB.
(C) manter a bochecha de BB a barlavento.
(D) navegar com o vento entrando pela alheta de BB.

(E) navegar com a bochecha de BB a sotavento.
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7) Um navio de grande porte encontra-se navegando no período
noturno. O timoneiro está guarnecendo o timão no governo do
navio. O Comandante e o oficial encarregado do quarto de
serviço da navegação estão presentes no passadiço. Nesta
situação, de acordo com. as normas para o quarto de serviço
em viagem do STCW, é correto afirmar que

(A) os serviços de vigia e timoneiro podem ser acumulados
por uma só pessoa.

(B) o oficial encarregado do quarto de serviço da navegação
pode acumular o serviço de vigia.

(C) não há problema que a rendição do serviço do oficial
encarregado do quarto de serviço da navegação ocorra du-

rante a realização de manobra para evitar algum perigo.
(D) o oficial encarregado do quarto de serviço da navegação

continua responsável pela navegação segura do navio.

(E) o passadiço pode ser desguarnecido desde que o navio
seja dotado de piloto automático.

8) Qual o único organismo internacional que a convenção SOLAS

reconhece para a elaboração de diretrizes, critérios e re-

gras para o estabelecimento, em nível internacional, de sis-

temas de derrotas para navios?

(A) Organização Marítima Internacional.
(B) Associação Internacional de Auxílios Marítimos à Nave-

gação e Autoridades de Faróis .
(C) Bureau Hidrográfico Internacional.

(D) Organização Hidrográfica Internacional.

(E) Associação Internacional dos Práticos Marítimos.
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9) O anexo I da convenção MARPOL prevê a realização de visto-
rias nos navios petroleiros de AB igual ou superior a 150 e
qualquer outro tipo de navio de AB igual ou superior a 400.
Em relação a estas vistorias, é correto afirmar que

(A) após qualquer vistoria, nenhuma alteração, que não seja
uma substituição direta, deverá ser feita sem a aprova-

ção da Administração em equipamento que tenha sido obje-
to de vistoria.

(B) vistoria intermediária é aquela realizada a qualquer
tempo quando houver indícios de que algum equipamento,
ou sistema, ou material ou arranjo não satisfaz plena-

mente às normas da convenção.
(C) o prazo de validade do Certificado Internacional de

Prevenção da Poluição por Óleo resultante de uma visto-

ria de renovação não pode exceder seis anos.
(D) vistoria inicial é a primeira vistoria realizada após o

reparo resultante de uma investigação de um acidente ou
defeito que substancialmente afeta a integridade do
navio.

(E) o vistoriador designado pela Administração pode reportar
as irregularidades encontradas, mas não tem poder para
exigir que o navio faça os reparos necessários.

10) As circulações gerais dos oceanos apresentam características
distintas no Hemisfério Norte (HN) e no Hemisfério Sul (HS) .
Observam-se circulações nos sentidos horário e anti-horário,
devido ao efeito da força de Coriolis. Sobre este aspecto, é
correto afirmar que

(A) no HN, as correntes que se aproximam do Equador desviam
sua trajetória para a direita e as que se afastam des-

viam para a esquerda.
(B) as correntes que se aproximam do Equador se desviam para

WnoHNeparaEnoHS.

(C) em ambos os hemisférios, as correntes que se aproximam
do Equador se desviam para W.

(D) as correntes que se afastam do Equador se desviam para E
no EN e para W no HS .

(E) no HS, as correntes que se afastam do Equador desviam
sua trajetória para a esquerda e as que se aproximam
desviam para a direita.

11) No Almanaque Náutico, após a tomada da altura com um sextan-

te, a correção que muda o referencial passando do horizonte
visual para o horizonte ao nível do mar é

(A) a refração astronômica.
(B) a paralaxe em altura.
(C) a depressão aparente.

(D) o semi-diâmetro.

(E) a depressão verdadeira.
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12) Ao término dos cálculos de estabilidade em um navio de carga
geral, deslocando 6000 t e KG = 6, 6 m, verificou-se que ele
se encontrava em equilíbrio indiferente. Em face desta altu-

ra metacêntrica, o imediato pretende deixar o navio com a
altura metacêntrica mínima estabelecida pela IMO para esta
classe de navio, e para isto deverá lastrar um tanque de
fundo-duplo, de forma quadrangular, cuja altura é de 1, 20 m.

De acordo com os dados acima, o peso do lastro deverá ser:

(A) 149, 1 t
(B) 150 t
(C) 163,85 t
(D) 171, 43 t
(E) 1000 t

13) Para determinar sua posição no mar, o navegante recorre ao
emprego das Linhas De Posição (LDP) . As LDP têm formas
geométricas diferentes, de acordo com as observações que

lhes deram origem. Assim sendo, assinale a opção que NÃO

representa uma LDP.

(A) Circunferência de segmento capaz.

(B) Hipérbole de posição.
(C) Linhas isobatimétricas
(D) Linhas isogônicas .
(E) Retas de alinhamento.

14) Um.farol tem a altitude do foco de luz a 100 metros. Sendo a

altitude do olho do observador de 9 metros acima do nível do

mar, a quantas milhas, à noite, com tempo claro, o farol

deve "boiar"?

(A) 11, 5

(B) 12, 8

(C) 13,0

(D) 18, 5

(E) 26,0

15) No Serviço Internacional de Informações de Segurança Maríti-

ma, o Brasil é responsável pela NAVAREA

(A) XV

(B) X

(C) VI

(D) V

(E) I
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16) Qual meio de comunicacão abaixo NÃO faz parte do sistema de
alerta SAR (Search and Rescue) brasileiro?

(A) Sistema INMARSAT.

(B) Sistema COSPAS-SARSAT.

(C) HF DSC.

(D) VHF DSC.

(E) VHF canal 16.

17) Leia o texto abaixo para responder à questão.

As navigational and safety communications from ship to shore
and vice versa, from ship to ship, and on board ship must be
precise, simple and unambiguous so as to avoid confusion and
error, there is a need to standardize the language used.
This is of particular importance in the light of the
increasing number of internationally trading vessels with
crews speaking many different languages, since problems of
communication may cause misunderstandings leading to dangers
to the vessel, the people on board and the environment.
In 1973, the Maritime Safety Committee agreed, at its
twenty-seventh session that where language difficulties
arise a common language should be used for navigational
purposes, and that language should be English. In
consequence the Standard Marine Navigational Vocabulary
(SMNV) was developed, adopted in 1977 and amended in 1985.
In 1992, the Maritime Safety Committee, at its sixtieth
session, instructed the Sub-Committee on Safety of
Navigation to develop a more comprehensive standardized
safety language than SMNV 1985, taking into account the
changing conditions in modern seafaring and covering all
major safety-related verbal communications.

Assinale a opção que apresenta a idéia central desenvolvida
no texto.

(A) Como as tripulações são de diferentes nacionalidades,
diversas línguas devem ser faladas nas comunicações de
navio para terra e vice-versa.

(B) Foi desenvolvido um vocabulário padrão em duas línguas
para as comunicações de navio para terra e vice-versa.

(C) Foi desenvolvido um vocabulário padrão para as comunica-

ções de navio para terra e vice-versa.

(D) O comércio internacional deve ser feito na língua de
cada país.

(E) Não deve ser empregada uma língua comum para as comuni-

cações internacionais.
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18) Leia as reações a seguir.

I - Resistência ao deslocamento do navio.
II - Aumento da curva de giro.
III- Diminuição da razão de guinada.

Dentre as reações sofridas pelo navio, acima citadas, quais

são resultantes da navegação em águas rasas?

(A) Apenas I .

(B) Apenas II.

(C) Apenas I e III.

(D) Apenas I e II.

(E) I, II e III.

19) A carta náutica cuja escala é de 1 : 3.500.000 é

(A) uma carta geral.

(B) para navegação costeira.

(C) de grande trecho.
(D) mais detalhada que uma carta de maior escala.
(E) uma carta particular.

20) Uma embarcação navega no Rumo Verdadeiro = 200 e marca o
Sol por 70° NW (azimute quadrantal) .

Assinale a opção correta que caracteriza o tipo de reta de
altura para plotagem.

(A) Reta de latitude.
(B) Reta de velocidade.
(C) Reta de longitude.
(D) Reta atípica.

(E) Reta de abatimento.

21) O capítulo III do anexo da convenção SOLAS aborda os arran-

jos e dispositivos salva-vidas para navios. Suas regras

englobam navios

(A) de passageiros e carga.
(B) de passageiros somente.
(C) de carga somente.
(D) tanque.

(E) de passageiros e produtos químicos.
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22) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
em relação ao RIPEAM, assinalando, a seguir, a opção
correta.

( ) A embarcação engajada em varredura de minas deve exibir,
à noite, 3 luzes encarnadas em triângulo.

( ) A embarcação com capacidade de manobra restrita deve
exibir, de dia, 2 esferas pretas na vertical.

( ) Toda embarcação que não se encontra fundeada ou amarrada
à terra é considerada em movimento.

( ) Nas manobras para evitar abalroamento devem ser evitadas
pequenas alterações sucessivas de rumo e/ou velocidade.

( ) Um veleiro, normalmente, tem preferência sobre um navio
de propulsão mecânica, exceto em canal estreito.

(A) (V) (V) (F) (F) (V)
(B) (F) (V) (V) (V) (F)
(C) (F) (F) (V) (V) (V) .

(D) (V) (F) (V) (V) (F)
(E) (F) (F) (F) (V) (V)

23) Identificar para os oficiais do navio que transporta
substâncias líquidas nocivas a granel os arranjos físicos e
todos os procedimentos operacionais com relação ao manuseio
da carga, à limpeza dos tanques, ao manuseio de resíduos, ao
lastro e deslastro de tanques de carga é o principal propó-

sito do

(A) Manual de procedimentos e dispositivos .
(B) Plano de emergência de bordo para poluição por substân-

cias líquidas nocivas.

(C) Controle das descargas de resíduos de substâncias líqui-

das nocivas.
(D) Plano de emergência de bordo para a poluição marinha.
(E) Livro Registro da Carga.

24) Um navio navega no rumo verdadeiro = 010° . Às 18h30m, marca
um farol na marcação polar de 35° por boreste; às 18h50m,
marca novamente este farol na marcação polar de 70° por
boreste.

Sabendo-se que a velocidade do navio era de 13.5 nós, qual é
a distância em milhas, do navio ao farol por ocasião da
segunda marcação, considerando que foi mantido o mesmo rumo
entre as duas marcações?

(A) 2, 5

(B) 3, 0

(C) 5,5

(D) 5, 7

(E) 7,5
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25) Correlacione as curvas ou efeitos hidrodinâmicos às suas
respectivas definições e assinale a opção correta.

CURVAS OU EFEITOS DEFINIÇÕES

I - Efeito de águas rasas ( ) Averiguação da distância
II - Curva de Giro percorrida pelo navio, lon-

III- Curva espiral gitudinal e transversal-

IV - Parada brusca mente, até parar, aferindo
V - Efeito Squat a respectiva variação de
VI - Curva de Zig-zag rumo inicial para o rumo
VII- Efeito de parede final.

lateral ( ) Aferição da governabilidade

do sistema e o ajuste da

efetividade do leme,

obtendo-se uma idéia quan-

titativa da ação do leme em
relação às mudanças de

rumo.

( ) Aferição da ação do leme, a
pequenos valores angulares,

para obtenção de dados
quantitativos em relação ao
grau de instabilidade do

navio.

( ) Afundamento da proa ou popa

do navio devido ao efeito
hidrodinâmico trimador.

( ) determinação do comporta-

mento de um navio sob a
ação constante do leme.

( ) Aumento do comprimento da

onda transversal formada

pelo deslocamento do navio.

(A) (I) (II).(IV) (V) (VII) (III)
(B) (IV) (VI) (III) (V) (II) (I)
(C) (V) (II) (I) (IV) (III) (VII)
(D) (V) (II) (I) (IV) (III) (VI)

(E) (IV) (VI) (V) (III) (II) (I)
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26) O governo de uma Parte recebedora está convencido de que, em
determinado navio, um tanque que foi descarregado será
recarregado com a mesma substância líquida nociva que
continha anteriormente e que o tanque não será lavado nem
lastrado antes do carregamento. Esta situação possibilita a
este governo

(A) determinar a realização de uma vistoria adicional na
estrutura do tanque.

(B) impedir a saída do navio do porto até que a situação
esteja regularizada.

(C) solicitar a suspensão temporária do Certificado
Internacional de Prevenção da Poluição para o transpor-
te de Substâncias Líquidas Nocivas a Granel.

(D) dispensar a realização de uma lavagem prévia no tanque.
(E) apreender toda a carga do navio que esteja em situação

semelhante.

27) Num navio foram lidos os seguintes calados:

Cav = 7 m

Cmn = 7,10.m

Car = 7 m

De acordo com os dados apresentados, pode-se deduzir que:

I - a correção para as perpendiculares é nula.
II - a correção devido ao trim não será aplicada.
III- o navio apresenta deflexão, porém a correção é nula.

Assinale a opção correta.

(A) Somente a dedução I está correta.
(B) Somente as deduções II e III estão corretas.
(C) Somente a dedução II está correta.
(D) Somente as deduções I e II estão corretas.
(E) Somente a dedução III está correta.

28) o ecobatímetro fornece a profundidade por meio da

(A) reflexão do som no fundo.
(B) reflexão de ondas eletromagnéticas no fundo.
(C) medida da velocidade do som na água.
(D) medida do fluxo de água que passa pelo sensor na quilha.
(E) refração do sinal em fundos duros que produzem um eco

mais forte.
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29) Uma das preocupações da navegação em regiões costeiras é a
ocorrência de marulhos.

O navegante, ao analisar as informações meteorológicas rece-

bidas a bordo, pode observar a possibilidade de encontrar
marulhos cruzando sua derrota se constatar a seguinte

situação:

(A) área geradora de ondas com grande desenvolvimento de
vagas.

(B) eixo da pista na diréção da plataforma continental.

(C) vento de grande intensidade na área geradora de ondas.

(D) vagas com alturas significativas na área oceânica.
(E) propagação de marulhos em extensa área oceânica.

30) Um navio petroleiro está com prático a bordo atracando em um
píer sem influência ambiental (vento e/ou corrente), assis-

tido por dois rebocadores (empurradores) posicionados na

bochecha e alheta, isto é, no primeiro terço de vante e no
último terço do navio. Ambos os rebocadores estão empregando

a mesma força.

Usando o conceito de ponto pivô, analise a situação acima e

assinale a resposta correta.

(A) Quando o navio estiver com movimento avante, o rebocador

de vante aproximará o navia mais rapidamente para o

píer.

(B) Quando o navio estiver com movimento avante, o rebocador

de vante aproximará o navio mais lentamente para o píer.

(C) Quando o navio estiver com seguimento para ré, o reboca-

dor de ré aproximará a popa mais rapidamente para o
píer.

(D) Em qualquer situação de movimento do navio, proa e popa

devem se aproximar do píer igualmente.

(E) Somente usando o leme, o navio deve se aproximar do

píer.

31) O valor do rumo verdadeiro a traçar na carta, sabendo-se que

o rumo indicado na agulha magnética é 135°
, que a declinação

magnética é 18° W e que o desvio da agulha é de 2° W, será

(A) 105"

(B) 113 °

(C) 115°

(D) 153 °

(E) 155°
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32) Em referência à MARPOL, a classificação por categoria X, Y e
Z diz respeito à prevenção da poluição por

(A) óleo mineral, sintético e lubrificante.
(B) substâncias danosas transportadas sob a forma de embala-

gens.

(C) substâncias líquidas nocivas.
(D) esgoto.
(E) lixo.

33) Na interpretação de imagens de satélite meteorológico, canal
infravermelho, um navegante percebe a ocorrência de um sis-
tema frontal no oceano Atlântico Sul. Concluindo que a
região é afetada por uma frente fria, é correto afirmar que
apresenta as seguintes características:

(A) área circular de branco intenso, abrangendo grande
região.

(B) área de mau tempo, com coloração escura.
(C) nebulosidade na direção W, em longa faixa, com áreas

brancas e escuras.
(D) coloração branca intensa, em estreita faixa, na direção

Norte.
(E) larga faixa de nebulosidade, com nebulosidade branca e

cinza.

34) O capítulo IX do anexo da convenção SOLAS trata do gerencia-
mento da operação segura dos navios. Este capítulo tem como
base o código

(A) ISPS .

(B) PSS.

(C) ISM.

(D) IMDG.

(E) BC.

35) De acordo com as regras previstas no Anexo I da convenção
MARPOL, uma operação de recebimento de óleo da carga de um
navio petroleiro de AB superior a 150 deve constar do

(A) Livro Registro da carga.
(B) Livro Registro de Óleo - Parte I

(C) Livro Registro de Óleo - Parte II.

(D) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por
Óleo.

(E) Plano de Emergência de Bordo Contra a Poluição por Óleo.
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36) Qual o canal utilizado para transmissão de mensagens de
Socorro na Chamada Seletiva Digital (DSC) em VHF?

(A) Canal 06

(B) Canal 13

(C) Canal 16

(D) Canal 70

(E) Canal 77

37) De acordo com a Lei n 9966/ 2000, os esgotos sanitários e as
águas servidas de navios, plataformas e suas instalações de
apoio equiparam-se em termos de critérios e condições para

lançamento

(A) às misturas oleosas .

(B) às substâncias nocivas ou perigosas classificadas na

categoria C.
(C) ao lixo.

(D) às substâncias nocivas ou perigosas que oferecem baixo
risco à saúde humana e ao ecossistema aquático.

(E) ao plástico, cabos sintéticos, redes sintéticas de pesca
e sacos plásticos.

38) Qual o prazo de revalidação do certificado de um oficial
emitido de acordo com as normas da convenção STCW?

(A) 3 anos, no mínimo.
(B) 4 anos .
(C) 5 anos, no máximo.

(D) Não há prazo determinado, desde que o oficial esteja em
condições .físicas adequadas para o serviço embarcado.

(E) Não há prazo determinado, desde que o certificado tenha
sido emitido em conformidade com as normas da convenção

STCW.

39) "Cada Parte estabelecerá processos e procedimentos, visando
a uma investigação imparcial de qualquer incompetência
relatada, ato ou omissão, que possa constituir uma ameaça

direta à segurança da vida ou propriedade no mar ou ao meio
ambiente marinho, pelos portadores de certificados ou de

endossos emitidos por uma Parte, relacionado com seus
desempenhos nos serviços mencionados em seus certificados e

para o recolhimento, suspensão e cancelamento de tais
certificados por causa disso e para evitar fraude."

O dispositivo transcrito acima é uma regra contida

(A) no RIPEAM.

(B) na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário.
(C) na convenção MARPOL .
(D) na convenção STCW.

(E) na convenção SOLAS .
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40) De acordo com as normas contidas no código STCW, quando o
navio em viagem encontrar ou for esperada visibilidade
restrita, a principal responsabilidade do oficial encarre-
gado do quarto de serviço da navegação é

(A) informar o Comandante da situação.
(B) informar o Imediato da situação.
(C) reforçar a equipe do passadiço.
(D) acionar e utilizar o registrador de profundidade.
(E) cumprir as regras pertinentes do RIPEAM.

41) Um navegante, no oceano Atlântico Sul, ao perceber a passa-
gem de uma frente fria pela sua embarcação, deve constatar

(A) acentuada queda de temperatura do ar . O vento e o mar
mantêm a mesma direção.

(B) o vento rondando para NW e tendência de queda da pressão
e da temperatura do ar .

(C) brusca mudança na direção do vento e possibilidade de
ocorrência de pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de
vento.

(D) acentuada queda de temperatura do ar . O vento ronda para
SE.

(E) tendência da pressão do ar subir e da temperatura do ar
cair. O vento mantém a mesma direção.

42) A escala "Beaufort" tem por finalidade

(A) indicar a intensidade da corrente .
(B) associar a força do vento ao estado do mar.
(C) fornecer a umidade relativa do ar.
(D) mostrar o aspecto do mar .
(E) indicar a altura das ondas.
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43) Leia o texto abaixo para responder à questão.

The Standards note that additional testing may be used to

further investigate a dynamic stability problem identified

by the standard trial manoeuvres. This appendix briefly

discusses additional trials that may be used to evaluate a

ship's manoeuvring characteristics.

The Standards are used to evaluate course-keeping ability

based on the overshoot angles resulting from the 10° /10°

zig-zag manoeuvre. The zig-zag manoeuvre was chosen for

reasons of simplicity and expediency in conducting trials .

However, where more. detailed analysis of dynamic stability

is required some form of spiral manoeuvre should be

conducted as an additional measure. A direct or reverse

spiral manoeuvre may be conducted. The spiral and pullout

manoeuvres have historically been recommended by various

trial codes as measures that provide the comprehensive

information necessary for reliably evaluating course-keeping

ability. The direct spiral manoeuvre is generally time

consuming and weather sensitive. The simplified spiral can

be used to quickly evaluate key points of the spiral loop

curve .

O texto acima aborda:

I - Como melhor avaliar as características de manobrabili-

dade • de um navio .

II - A habilidade de manter o rumo de determinado navio.
III- Que a manobra em espiral direta não é sensível às con-

dições de tempo.

Assinale a opção gue corresponde ao conteúdo do texto acima.

(A) Apenas a afirmativa I está correta.
(B) Apenas a afirmativa III está correta.

(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas .

(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

44)| Todo navio de passageiros de porte igual ou superior a 100

AB e de carga de porte igual ou superior a 300 AB, a partir

de 2004, deve ser provido de um número IMO marcado em alguns

lugares do navio . Este número IMO serve para

(A) caracterizar o tipo de navio.

(B) ser mudado ao trocar de proprietário.

(C) servir de referência para o GMDSS.

(D) identificar o navio.

(E) identificar o porto de registro.
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45) Na interpretação de cartas sinóticas de pressão ao nível do
mar, editadas pela DHN, o navegante percebe a ocorrência de
um cavado, com regiões de ventos fracos e de ventos fortes.
Neste sentido é correto afirmar que as áreas de vento forte
apresentam a seguinte configuração das isóbaras:

(A) espaçadas e bem curvilíneas.
(B) retilíneas e espaçadas e bem longas .
(C) paralelas e longas, com persistência.
(D) longa pista e bem espaçada..
(E) estreitas, com acentuado gradiente horizontal de

pressão.

46) O capítulo I do anexo da convenção SOLAS trata, dentre
outros temas, das exceções, isenções, equivalências, inspe-
ções e vistorias. Estas regras NÄO se aplicam a

(A) navios de carga.

(B) port a-contentores .
(C) navios de passageiros.
(D) petroleiros.

(E) navios sem propulsão mecânica.

47) Qual o equipamento usado para receber as mensagens MSI
(Informações de Segurança Marítima)?

(A) SART.

(B) EPIRB.

(C) NAVTEX.

(D) ELT.

(E) GPS.

48) No planejamento de uma navegação em águas restritas,
empregando procedimentos de navegação indexada, a Paralela
Indexada é paralela

(A) ao rumo (course) .

(B) à proa (heading) .

(C) à derrota traçada ( track) .

(D) ao azimute.
(E) ao ponto de referência.

49) O sistema de balizamento marítimo da IALA é o conjunto de
sinais fixos e flutuantes, cegos e luminosos, que demarcam
os canais de acesso, áreas de manobras, bacias de evolução e
indicam perigos à navegação. Entre os sinais a seguir enume-
rados, assina1e aqueles que somente são incluídos no baliza-
mento eventualmente.

(A) Faroletes.
(B) Faróis .

(C) Balizas.

(D) Bóias cegas.
(E) Sinais de alinhamento.
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50) Os procedimentos de controle da convenção STCW relacionam
deficiências segundo as quais um navio pode ser retido com
base no Art. X da convenção, que trata de Controle, na
medida em que alguma dessas deficiências for detectada pela

Parte encarregada da vistoria e que se constituírem em
perigo para pessoas, propriedades ou ao meio ambiente.

Dentre as opções abaixo, qual a que NÃO está relacionada às
deficiências a que se refere o parágrafo anterior?

(A) Descumprimento de exigências da Administração aplicáveis

à tripulação de segurança.
(B) O livro registro da carga está desatualizado ou com

informações incompletas .
(C) A organização do serviço de quarto da navegação não

atende as exigências da Administração.
(D) Ausência, num quarto de serviço, de uma pessoa qualifi-

cada para operar equipamentos essenciais à segurança da

navegação.

(E) Incapacidade de guarnecer o primeiro quarto de serviço,

no começo de uma viagem, e os subseqüentes com pessoal

descansado.
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INSTRUÇÔES GERAIS AO CANDIDATO:

PROVAS OB.lETIVAS
1 -Verifique se a provn recebida e a follia de respostas são da niesma cor(consin no rodapé de enda folha a cor correspondente) e se não faltainquestões ou págluas. Escreyn e assine corretamente o seu rionie, coloque o seu riúniero de inscrição e o digito verillendor (DV) npenas noslocnis indiendos:
2 - O tempo para a realização da provn serà de (4) horns, incluindo o tempo necessário à redução e n mnrenção das respostas un folha derespostas, e não será protrogndo:
3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiseni, interrompendo n sun execução quando determinado;4 - A redação (caso haja) deverá ser uma dissertaçlio com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa, niin podendo serescrita em letra de imprensn. Deverá ter no minimo 20 linhnspoatinuas, considerando o recuo do parúgrafo, e no máximo 30 linhas.Ela nilo poderá conter qualquer maren identifiendorn ou nssimitlara o que implicará nu atribuição de nota zero n redução:5- iniciada n prova, não haverú mais eseinrecimentos. O enndidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizndo pelo Supervisor/Fiscal, para se retirnr definitivamente do recinto de provn.ou, nos ensos nbrixo especiRendos, devidamente acompanhado por militardesignado parn esse lim:

- niendimento médico por pessoul designado pela MB:
- inzer uso de huuheiro: e
-ensos de foren maior, comprovados pela supervisão un certame, sem que neonteça snida da área circunscrlin pnrn a renliznçiin da prova.Em nenhum dos ensos linverá prorrognção do tempo destinado ñ renlização du provn , em enso de retirada definitiva do recinto de provn,esta será corrigida até onde foi solucionada:

6- Use enneta esferográfien preta ou nzid para preencher n folha de respostas:
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinnlan como correins nntes de marcá-las un folha de respostas. Culdado para nãomarcar duas opções para uma mesma questão un folha de respostas (a questito será perdida);8 - Para rnscunho, use os espaços disponiveis nas folhas de questões e folha de rascunho nuera, mas só serão corrigidas as respostas marcadasna folha de respostas;
9 - O tempo minimo de permanèncin dos candidntos eni recinto de apIiençàn de provas é de 30 minutos. O candidato soniente poderá levar nprova caso deixe o recinto após transcorridos três quartos do tempo destinado à sun realizaçiin e somente se a provn aplienda for eserlinobjetivn;
10 - Será eliminado samarinmente do processo seletivolconcurso e ns suns provas não serno invadns em consideração, o enndidato gae:a) der ou receber auxílio pnra n exeenção de qualquer provn;

b) utilizar-se de quniquer material não autorizado;
c) desrespeitnr guniquer prescrição relativa à execução das provas;
d) escrever o nome ou introduzir marens identiñendoras noutro lugnr que não o determiando para esse Dm;e) cometer ato grave de indisciplina; e
1) comparecer ao locni de reniização da provn upós o hardrio prevista para o fechamento dus portoes.11 -1nstruçòes para o preenchimento da folha de respostas:
a) use ennein esferográfica nzul ou preta;
b) escrevn seu nome em letra de forma no locni indiendo;
c) assinc o sen nome no loent indleado;
d) no enmpo inscriçño DV, escrevn a seu número de inscrição nos retângulos, da esquerdn para n direita, um dígito em endn retängulo.Esereva o digito correspondente no DV rio último retânguio. Após, cubra todo o circulo correspondente a enda número. Niio amasse,dobre on rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura étien que corrigirà os cartões; ee) só serà permitida a troen de folha de respostas até o inicio da provn, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome,nssinntura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do enndidato quoiquer erro on rnsura un referida folha derespostas, após o

in leio da provn.
12 - Procure preencher a folhn com atenção de neordo com o exempio nhaixo:

mirfr DiretOria de Nome: Roberto Silva
- EnsinO da Marinha i Assinatura: f}lAs.ars o% .
Instrucons de Preenctamene 01 omo®® ) 26 @ ®® eo•Nao rasure esta folha. 02 @ ®e®® | 27 e @ @®®-Não rabrsque nas áreas de respostas, 03 Q@e@® l 28 Q e©® ®-Fagn marcas sšridas nos circulos. 
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