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1) A Lei 9537 de 11/ 12/ 1997, Lei Especial de Segurança do Trá-

fego Aquaviario (LESTA), nomeia uma atividade de cunho

administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento

das normas e regulamentos dela decorrentes, e dos atos e
resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se

refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segu-

rança da navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores,

e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarca-

ções, plataformas fixas ou suas instalações de apoio. A

LESTA chama essa atividade de:

GA) auditoria naval.

(B) fiscalização naval.

(C) inspeção naval.

(D) polícia naval.

(E) vistoria naval.

2) Em um navio de carga, novo, com arqueação maior que 10.000,

os transformadores de 440 / 220 volts constituem parte

essencial da instalação de suprimento de energia elétrica.

Nesse navio a localização da fonte de emergência de energia

elétrica, um gerador (DGE), dos transformadores associados

e da fonte transitória da energia de emergência obedecem

plenamente às Regras da Convenção SOLAS. Nesse navio o

gerador n° UM (MCA-1) está fornecendo energia para todos os

utilizadores e o gerador n° DOIS (MCA-2) está pronto e foi

ajustado para partir automaticamente e fornecer energia ao

navio, dois minutos depois de uma falha na energia .do siste-

ma principal. Partindo da condição · normal (1° ), passando em

seguida por uma falha no fornecimento da energia principal,

o chamado apagão, 20 segundos depois do apagão (E) e 60 se-

gundos depois do apagão (3° ) , e após o retorno à normalidade

três minutos depois (4° ), as fontes de energia para as vá-

rias iluminações nas passagens de serviço, escadas e saídas

do navio, na sequência correta serão:

(A) 1° -MCA-2; 2° -transitória; 3° -DGE; e 4° -MCA-1

(B) E-MCA-1; 2° - transitória; 3° -DGE; e 4° -MCA-2

(C) E-MCA-1; E-DGE; 3° -MCA-2; e4° - transitória

(D) 1° -DGE; E-MCA-1; 3 ° - transitória; 4 ° -MCA-2

(E) 1° -MCA-1; 2° - transitória; 3° -MCA-2; e 4° -DGE
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3) Analise a figura a seguir.

O circuito da figura acima representa um sistema de controle
automático auxiliar da máquina do leme. Realizando uma ana-

lise de operação, podemos afirmar que, quando a chave de

parada/partida estiver acionada, a haste do cilindro irá se:

(A) distender e recolher automaticamente, repetindo o ciclo

de maneira ininterrupta. Este ciclo só irá parar quando

a chave de partida/parada for aberta.

(B) distender e recolher automaticamente, por dois ciclos

completos. Este ciclo só irá se repetir quando a chave

de partida/parada for aberta e fechada de novo.

(C) distender, pois a solenóide S2, irá pilotar a válvula 4

por 2.

(D) recolher, pois a solenóide S1, irá pilotar a válvula 4

por 2.

(E) se recolher, pois a solenóide S1, irá pilotar a válvula

4 por 2, repetindo o ciclo de maneira ininterrupta.

4) Existem dispositivos que quando são submetidos a uma pressão

exercida pelos fluídos que se deseja medir, sofrem uma

deformação elástica. Ou seja, o elemento sensor retorna à

sua posição inicial depois de cessar a força que o deformou.

Assinale a opção que apresenta três dispositivos desse tipo.

(A) tubo de Bourdon, diafragma não metálico e fole.

(B) tubo de Bourdon, diafragma metálico e aneróide.

(C) diafragma não metálico, fole e aneróide.

(D) diafragma metálico, aneróide e fole.

(E) aneróide, fole e tubo de Bourdon.
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5) O 2° OM de uma embarcação atracada em Cingapura escuta o pa-

trão da barca de óleo que está a contra bordo do navio
chamá-lo e transmitir "HOW DO YOU READ". Conforme a resolu-

ção da IMO A.918(22) "Standard Marine Communication Phrases"
(SMCP), a frase significa que o patrão da barca está

(A) afirmando que está pronto para iniciar a faina de óleo.

(B) perguntando se o 2° OM está recebendo bem a transmissão.

(C) perguntando se o 2° OM sabe ler a fatura em inglês.

(D) perguntando se está pronto para anotar a transmissão

seguinte.

(E) perguntando quando pode começar o bombeamento do óleo.

6) O Livro Registro de Óleo, Parte I, deverá ser preenchido em

cada situação, numa base de tanque a tanque, se adequado,

sempre que forem realizadas várias operações nos comparti-

mentos de máquinas do navio. A convenção MARPOL estabelece

que, após ter sido feito o último lançamento, o referido li-

vro deverá ser mantido a bordo por um período de:

(A) um ano.

(B) dois anos.

(C) três anos.

(D) quatro anos.

(E) cinco anos.

7) Dentre as vantagens de um motor de dois tempos sobre um

motor de quatro tempos, sob mesmas características, é

correto citar:

(A) menor consumo de combustível.

(B) pressão média efetiva mais alta.
(C) baixa emissão de HC.

(D) cargas térmicas mais baixas.
(E) melhor padrão da força de torção.

8) O ciclo termodinâmico padrão e ideal para uma turbina a gás

simples é o ciclo de

(A) Sabathé .
(B) Diesel.

(C) Rankine.

(D) Carnot .
(E) Brayton.
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9) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.
Segundo a Convenção SOLAS, as embarcações, construídas a
partir de 1° de julho de 1998, deverão ser dotadas de dois
tanques de serviço de óleo combustível para cada tipo de
combustível utilizado a bordo, necessários para a propulsão

e para os sistemas vitais, com uma capacidade mínima pa-

ra horas de funcionamento na potência da ins-

talação propulsora, com a instalação geradora de energia

elétrica sob carga de funcionamento no mar.

(A) 12 / máxima / normal.

(B) 8 / máxima / normal.

(C) 12 / de cruzeiro / máxima.

(D) 8 / de cruzeiro / máxima.

(E) 8 / de cruzeiro / normal.

10) Conforme o Decreto n9 2.596, de 18/ 05/ 1998 (RLESTA) que re-

gulamenta a Lei n2 9.537, de 11/ 12/ 1997, LESTA, a reincidên-

cia, para efeito de gradação das penalidades do RLESTA, é a

repetição da prática da mesma infração em um período igual

ou inferior a:

(A) um mês.

(B) três meses.

(C) seis meses.

(D) doze meses.

(E) vinte e quatro meses .
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11) O maquinista de um navio de carga geral em containers dimi-

nui a carga elétrica no quadro elétrico principal (QEP),

aciona o gerador de emergência (DGE), abre o disjuntor do

QEP do navio que fornece energia ao quadro elétrico de emer-

gência (QEE) e fecha o disjuntor do DGE e a chave que faz a
realimentação do QEE para o QEP através de um cabo alimenta-

dor de interconexão protegido. Esse navio de carga está ple-

namente classificado nas Regras da Convenção SOLAS. O maqui-

nista pretende, com isso, que o gerador de emergência assuma

uma parte da carga elétrica do navio, compatível com a capa-

cidade do DGE, enquanto os geradores principais recebem uma

rápida manutenção imprevista durante a estadia no porto. De

acordo com a Convenção SOLAS a manobra do maquinista é:

(A) deixada a critério da sociedade classificadora da empre-

sa.
(B) permitida no porto e durante a manobra de atracação.

(C) proibida no porto e durante a manobra de atracação.

(D) deixada a critério do chefe de máquinas de cada navio.

(E) permitida em casos excepcionais e curtos períodos de

tempo.

12) A Convenção SOLAS estabelece que a máquina de propulsão

principal e todas as máquinas auxiliares, essenciais ao sis-

tema de propulsão e à segurança do navio, tal como estão

instaladas a bordo, deverão ser projetadas para operar com o

navio sem banda ou com banda para qualquer dos bordos até
15° inclusive, em condições estáticas, e de 22,5°

, em condi-

ções dinâmicas (jogando) de um bordo para outro, e ao mesmo

tempo caturrando dinamicamente 7,5° pela proa ou pela popa.

Exceto quando for determinado em contrário, isso se aplica

aos navios de:

(A) guerra, de passageiros e de carga.

(B) passageiros apenas .

(C) passageiros Ro-Ro apenas.

(D) carga geral em containers apenas .
(E) passageiros e de carga apenas .
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13) Analise a figura a seguir.

A figura acima mostra um dos primeiros geradores do mundo, o

"Gerador do Farol Holmes", agora exposto no Museu de Ciên-

cias de Londres. Ele foi instalado em 1871 no farol constru-

ído em Souter Point no Reino Unido. O gerador fornecia ener-

gia para dois eletrodos que produziam um arco voltaico com

um feixe de luz visível 20 milhas mar adentro, uma das mais
poderosas luzes do mundo naquela época. Faraday ajudou

Holmes com os testes da sua criação. O gerador do Farol

Holmes criado por Frederick Holmes era acionado por uma má-

quina alternativa a vapor e o seu campo.consistia em grande

quantidade de imãs permanentes fixos no estator. Uma única

bobina induzida ficava no rotor e a FEM produzida, aproxima-

damente em corrente contínua, fluía por dois comutadores, um

em cada extremidade do eixo. Na saída do gerador, o circuito
possuía apenas uma chave de faca bipolar, sem reostatos. Os

eletrodos giravam empregando um preciso mecanismo de relojo-

aria que também os mantinham em posição relativa invariável
entre eles. Considerando os fatores que afetam a FEM induzi-

da conforme expostos por Kosow, o operador do farol podia

alterar a intensidade da luz do farol usando apenas vari-

ação:

(A) da corrente de excitação no campo magnético do gerador.

(B) de velocidade da maquina acionadora.

(C) do campo magnético do gerador .

(D) do cos <p ou fator de potencia.

(E) da frequência da energia produzida.
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14) O Coeficiente de Eficácia, COP, que avalia a eficiência de

ciclos frigoríficos pode ser determinado através da relação

entre a

(A) capacidade volumétrica efetiva de admissão e o desloca-

mento ou cilindrada do compressor.

(B) potência de compressão e a taxa de dissipação no conden-

sador.

(C) capacidade de Refrigeração e a potência de compressão.

(D) potência de compressão e a potência de expansão.

(E) variação de entalpia no compressor e a variação de en-

talpia no evaporador.

15) Conforme a NORMAM 01, cabe à empresa, ao proprietário do

navio, ao armador ou ao seu representante legal solicitar à

Capitania, Delegacia ou Agência de sua conveniência, que

emita o Cartão de Tripulação de Segurança (CTS). Para efeito

da determinação da tripulação de segurança da embarcação,

não serão computadas atividades de operação de ROV (robô

submarino), sísmica, lançamento de cabos e dutos, manuseio

de âncoras, operações de mergulho e outros. Contudo, essas

atividades determinarão o embarque de outros tripulantes ou

profissionais não tripulantes, sempre que a embarcação for

realizar aqueles serviços. A determinação do número de pes-

soas necessárias à realização dessas atividades é da respon-

sabilidade da:

(A) Autoridade Marítima.

(B) Diretoria de Portos e Costas.

(C) Capitania, Delegacia ou Agência.

(D) empresa ou do seu representante legal .
(E) Delegacia do Trabalho Marítimo.

16) Conforme a NORMAM 01, as extremidades nos costados dos tubos
de descarga de águas servidas deverão ser dotadas de válvu-

las de retenção e fechamento (combinadas ou não), facilmente

acessíveis, exceto nos casos em que a descarga se dá por

gravidade, quando, então, as válvulas poderão ser de fecha-

mento sem a retenção, desde que a distância vertical entre o

ponto de descarga no costado e a extremidade superior do tu-

bo seja maior ou igual a:

(A) 0, 5 m.

(B) 1, 00m.

(C) 2,00m.

(D) 3, 00m.
(E) 4, 00m.
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17) A Convenção SOLAS estabelece que as suas Regras, salvo dis-

posição expressa em contrário, são aplicáveis a:

(A) navios de guerra e de transporte de tropas .
(B) navios de carga de arqueação bruta menor que 500.

(C) navios sem meios de propulsão mecânica.

(D) iates de recreio empenhados em tráfego comercial.

(E) navios de pesca.

18) O ciclo termodinâmico que se constitui de duas transforma-

ções isentrópicas, uma transformação isobárica e uma trans-

formação isovolumétrica é o ciclo de:

(A) Carnot .
(B) Ericsson.

(C) Brayton.

(D) Diesel.

(E) Sabathé.

19) Um ciclo padrão de Carnot opera entre as temperaturas de

fonte quente e fria a 127° C e 27° C, respectivamente. Então,

o rendimento deste ciclo é de:

(A) 40%

(B) 35%

(C) 25%

(D) 20%

(E) 15%
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20) Um navio de carga novo e com mais de 10.000 de arqueação

bruta, plenamente classificado de acordo com a Convenção

SOLAS, navega em águas onde as forças de mar e vento quase

alcançam a segunda indicação máxima na escala internacional

de classificação das forças ou intensidades de mar e vento
(escala Beaufort). A madre do leme tem 300 mm de diâmetro. O

navio completamente carregado, com a máquina em toda força

adiante executou uma guinada contra o vento usando 30° de

leme para o bordo escolhido. A unidade motora eletro -

hidráulica principal do sistema de governo se sobrecarregou

e a corrente elétrica do seu motor alcançou 1,7 vezes a in-

tensidade de corrente a plena carga prevista na placa do mo-

tor. De acordo com as Regras 29 e 30 da Convenção SOLAS, os

sistemas da máquina do leme, no compartimento da máquina do

leme, na CCM e no passadiço, deverão indicar alarme sonoro e

visual dessa sobrecarga, e ainda:

(A) desligar a unidade sobrecarregada logo após a corrente

armotor ultrapassar 100% da corrente prevista a plena

(B) ligar a unidade motora auxiliar em até 45 segundos após

a corrente do motor ultrapassar 100% da corrente pre-

vista a plena carga.

(C) manter a unidade operando mesmo com a corrente do motor

acima de 100% da corrente prevista a plena carga.

(D) Reduzir o ângulo do leme até a corrente do motor ficar

abaixo de 100% da corrente prevista para plena carga.

(E) Trazer o leme totalmente a meio (0° ) em até 45 segundos.
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21) Analise a figura a seguir.

O circuito da figura acima representa um sistema de controle

de um líquido através de uma resistência elétrica. É correto

afirmar que o componente T301 é um:

(A) termopar.
(B) sensor.
(C) transmissor de corrente.

(D) termômetro de vidro.

(E) termômetro cooler.

22) According to IMO Resolution A.918(22) Standard Marine

Communication Phrases (SMCP) a major uncontrolled flow of

seawater into the vessel is a:

(A) flooding.

(B) heavy showers .

(C) seawater hammer .

(D) seawater washing.

(E) water tide.
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23) Para o esgoto de porão podem ser utilizadas várias bombas
como bombas independentes, acionadas mecanicamente, desde

que com as necessárias conexões . Uma bomba que a Convenção

SOLAS NÃO inclui entre elas é a bomba:

(A) do sistema hidróforo de água doce.
(B) de esgoto sanitário.

(C) de lastro.

(D) de serviços gerais.

(E) do sistema hidróforo de água salgada.

24) How the IMO Resolution A. 918 (22) Standard Marine Communica-

tion Phrases (SMCP) calls often harmful gas - produced by

fires, chemicals, fuel, etc.?

(A) Polluter.

(B) Fumes.

(C) Harmful exhaustion.

(D) Smog.

(E) Smoking.
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25) Analise a figura a seguir.

A figura acima mostra um diagrama de um motor elétrico

monofásico de corrente alternada. O título da figura é

"CONSTRUÇÃO GENÉRICA DE MOTOR ELÉTRICO DE DOIS POLOS

RANHURADOS". Nessa figura o campo do motor é chamado

"excitation coil", o rotor gaiola é "cage rotor", o núcleo

laminado é "laminated steel core" e a bobina em curto é

"shading ring" . Essa construção de motor, normalmente, é

usada em motores menores do que 1/ 10 HP, e que não usam

chaves centrífugas nem capacitores, e têm baixo torque. Ao

ser corretamente ligado, esse motor vai girar:

(A) em qualquer dos dois sentidos, variando com a inversão

das fases na fonte de alimentação.

(B) sempre no sentido horário, . como resultado dos polos

ranhurados .

(C) sempre no sentido anti - horário, como resultado dos po-

los ranhurados .

(D) em qualquer dos dois sentidos, dependendo do impulso

inicial imprimido pelo usuário.

(E) em qualquer dos dois sentidos, dependendo do magnetismo

da carga atrelada ao eixo do motor .

26) Além dos dispositivos de purga e de segurança contra sobre -

pressão, o sistema de ar de partida para o motor principal e

motores auxiliares deverá estar operacionalmente protegido

contra os efeitos:

(A) da corrosão interna.

(B) da sub - pressão interna.

(C) do retorno de chama e explosão internas .

(D) da baixa temperatura interna.

(E) da alta umidade do ar interna.
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27) Quando um vistoriador do Controle do Estado do Porto verifi-

car que as condições do navio ou dos seus equipamentos não

correspondem de maneira significativa aos detalhes constan-

tes do certificado, ou que são tais que o navio não tenha

condições de ir para o mar sem que haja perigo para o navio,

ou para as pessoas a bordo, este vistoriador deverá:

(A) assegurar que sejam tomadas imediatamente medidas corre-

tivas e deverá, no momento devido, informar à Adminis-

tração.

(B) assegurar que sejam tomadas imediatamente medidas corre-

tivas, sem que seja preciso informar à Administração.

(C) cancelar de imediato o certificado pertinente e informar

à Administração.

(D) cancelar de imediato o certificado pertinente e informar

à sociedade classificadora.

(E) cancelar de imediato o certificado pertinente e informar

ao proprietário.

28) Assinale a opção que apresenta uma das vantagens do sistema

hidráulico em relação a outros sistemas.

(A) Baixa inércia, permitindo uma rápida e suave inversão de

movimento.

(B) A relação (peso X tamanho X potência consumida) é muito

maior que nos demais sistemas.

(C) Não possui perdas por atritos internos .
(D) Não possui perdas por atritos externos .

(E) Permite ajustes escalonados e métricos na velocidade.

29) Uma empresa de navegação embarca em um navio mercante da sua

frota o seu diretor do departamento técnico, acompanhado por

um representante da sociedade classificadora, dois mecânicos

da empresa, para executar serviços nas máquinas do navio, e

um perito autônomo para determinar as curvas de desvio das

agulhas magnéticas. Todos os trabalhos se destinam ao aten-

dimento das rotinas da sociedade classificadora do navio pa-

ra manutenção do navio "em classe". De acordo com a Lei Es-

pecial de Segurança do Tráfego Aquaviario (LESTA), todas

essas pessoas embarcadas ficam sujeitas à autoridade do:

(A) chefe de máquinas do navio.

(B) comandante do navio .

(C) diretor do departamento técnico da empresa.

(D) imediato do navio.

(E) representante da sociedade classificadora do navio.
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30) Assinale a opção que apresenta o processo termodinâmico que

ocorre nas turbinas a vapor em um ciclo ideal ou padrão de

Rankine.

(A) Compressão adiabática reversível.

(B) Troca de calor isobárica.

(C) Expansão isobárica.

(D) Expansão adiabática reversível.

(E) Expansão isovolumétrica.

31) Analise a figura a seguir.

O circuito acima é utilizado em uma prensa para embutimento.

É correto afirmar que um dos componentes deste circuito é

uma válvula do tipo vias e posições

com aciomaneto por .

(A) 4 / 3 / solenóide

(B) 3 / 4 / solenóide

(C) 3 / 2 / mola

(D) 2 / 3 / mola

(E) 2 / 3 / alavanca
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32) A Convenção SOLAS estabelece várias regras para praças de

máquinas e porões e ainda particularizam os compartimentos

que contenham líquidos inflamáveis, por exemplo, o paiol de

tintas e os equipamentos de cozinha que utilizam muita

gordura. Assinale a opção que apresenta um dos assessários

preconizados pela Convenção SOLAS para proteção contra

incêndio nos equipamentos da cozinha que utilizam muita

gordura.

(A) Sistema de pó seco, projetado para debitar pelo menos

0,5 kg de pó/m3.

(B) Termostato principal e um reserva, com um alarme para

alertar o operador em caso de falha em qualquer dos

termostatos.
(C) Sistema de borrifo de água ou neblina, projetado para

debitar 5 l/m2 por minuto;

(D) Sistema de HALON, projetado para debitar pelo menos 0, 5

kg de gás/m3.

(E) Dispositivo para acionar o sistema de fora do comparti-

mento onde está o equipamento protegido.

33) Atualmente, os agentes refrigerantes "R-134A" e o "R-404A",

que são do tipo HFC substituem, respectivamente, quais agen-

tes do tipo CFC?

(A) R-12 e R-22

(B) R-22 e R-12

(C) R-12 e R-11

(D) R-502 e R-22

(E) R-12 e R-502
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34) Analise as figuras a seguir.

As válvulas pneumáticas de bloqueio, representam num

circuito as seguintes portas lógicas:

(A) Or e And

(B) Nor e Nand

(C) Or e Nor

(D) Or e Ex or

(E) Or e Ex nor

35) De acordo com as Regras SOLAS, se um grupo de socorro
externo atender a um incêndio em um navio atracado em

qualquer porto estrangeiro, sem energia e sem poder usar

nenhuma das bombas presentes no próprio navio, tal grupo

usará pressão da água de terra ligando uma mangueira na

(A) tomada de incêndio mais próxima ao local do incêndio.

(B) tomada de incêndio mais próxima a fonte de água.

(C) conexão internacional para uma das bombas de incêndio

principais.

(D) conexão internacional para terra.

(E) conexão internacional para a bomba de incêndio de emer-

gência.
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36) Conforme estabelece a Convenção MARPOL, qualquer navio de

arqueação bruta igual a 400 ou mais deverá ser dotado de

equipamento para filtragem de óleo que assegure que qualquer

mistura oleosa descarregada no mar, após passar através do

sistema, tenha um teor de óleo não superior a 15 partes por

milhão (PPM). Porém, além do citado equipamento, os navios

de arqueação bruta igual a 10.000 ou mais deverão ser dota-

dos de um dispositivo de alarme para indicar quando o nível

de 15 PPM não puder ser mantido, e também deverão ser dota-

dos de dispositivos para assegurar que qualquer descarga de

misturas oleosas seja automaticamente interrompida quando o
teor de óleo do efluente ultrapassar 15 partes por milhão.

Qual o nome de um equipamento usado para atender a essa par-

te da Convenção MARPOL?

(A) Separador de água e óleo.

(B) Purificador de óleo.

(C) Clarificador de óleo.

(D) Filtro de óleo.

(E) Ralo com malha para óleo.

37) O componente que tem a função de converter um sinal de

controle padrão enviado pelo transmissor, ou sensor, em

outro tipo de sinal padrão de controle é denominado

(A) transdutor.
(B) sensor .
(C) detietor.
(D) irradiador.

(E) refletor.
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38) Analise as afirmativas abaixo relativas a um motor de com-

bustão interna.

I - Os pistões transmitem a força gerada pelo gás de com-

bustão às bielas.
II - O comprimento da biela independe do curso do pistão e

do raio do contrapeso.
III- A árvore de manivelas, com suas extensões de haste,

converte o movimento alternado dos pistões em movimento

rotativo.

IV - A unidade do bloco do motor e carter têm, entre suas

funções, suportar o mecanismo de transferência entre o

cabeçote do cilindro e a árvore de manivelas.

V - Junto com o pistão, o cabeçote de cilindro também
assegura o formato desejado da câmara de combustão.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.

39) Os fios dos termopares são escolhidos de tal forma que

produzam uma grande F.E.M. e que variem linearmente com a

temperatura. O material do termopar, escolhido idealmente,

deve permitir que:

(A) as F.E.M.s de Thomson dos dois fios somem-se no circui-

to.
(B) as F.E.M.s de Thomson variem indiretamente com a tempe-

ratura.

(C) as F.E.M.s de Peltier, que desenvolvem potenciais na

junção quente, tenham o sentido inverso das F.E.M.s de

Thomson.
(D) as F.E.M.s de Peltier variem indiretamente com a tempe-

ratura.

(E) a potência termelétrica seja tão baixa quanto possível.
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40) Quando o passadiço de um navio plenamente classificado de

acordo com a Convenção SOLAS, é dotado de controle remoto do

motor de combustão principal, algumas exigências, dentre ou-

tras, deverão ser obedecidas, EXCETO:

(A) a velocidade e a direção do empuxo deverão ser completa-

mente controláveis do passadiço, em todas as condições

de navegação, inclusive manobrando.

(B) o controle deverá atuar, quando em embarcações de mais

de um hélice, sobre cada hélice de forma independente.

(C) o motor dle combustão principal deverá ser dotado de um

dispositivo de parada de emergência no passadiço inde-

pendente do sistema de controle do passadiço.

(D) as ordens do passadiço para o motor propulsor deverão

ser indicadas no centro de controle da máquina ou na

plataforma de manobra, como apropriado.

(E) o controle remoto da máquina propulsora deverá ser pos-

sível de ser atuado simultaneamente de todos os locais
existentes.

41) Qual a quantidade mínima de rampas para acesso de pessoas

que deve existir no local de pouso para helicóptero em uma
unidade móvel de perfuração marítima, de acordo com a Con-

venção MODU?

(A) uma.
(B) duas.
(C) três.

(D) quatro.
(E) cinco.
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42) Analise a figura a seguir.

O circuito da figura acima com aplicação de três motores

hidráulicos é utilizado em sistema Cooler para câmara

frigorífica. Observando-se o mesmo, é correto afirmar que

este circuito é do tipo:

(A) Série .

(B) Paralelo.

(C) Misto.
(D) Híbrido.

(E) Combinado.

43) Numa linha de controle automático, o valor com o qual se
pretende manter a variável controlada é chamado de valor

desejado, ou também:

(A) set point .

(B) command variable.

(C) detector.

(D) converter.

(E) command converter.
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44) Analise a figura a seguir.

A T

Analisando-se a figura acima, é correto afirmar que ela é

uma válvula reguladora de fluxo:

(A) unidirecional no sentido de A para T.

(B) unidirecional no sentido de T para A.

(C) bidirecional no sentido de esfera.

(D) bidirecional no sentido anti-horário.

(E) bidirecional no sentido horário.

45) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

As pressões que atuam no diafragma da válvula de expansão

termostática, no sentido de fechá-la, e a forma de controle

da mesma são, respectivamente, pressão ,
pres-

são e .

(A) da mola / do evaporador / subresfriamento.

(B) do bulbo / da mola / superaquecimento.

(C) do evaporador / do bulbo / expansão.

(D) da mola / do evaporador / superaquecimento.

(E) do bulbo / do evaporador / subresfriamento.
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46) Assinale a opção que apresenta corretamente um esquema de

válvula direcional com quatro vias, três posições e centro
fechado.

2, .4

Il TIT TITN
1* "I

2 4

47) Conforme a NORMAM 26, um Serviço de Tráfego de Embarcações

(VTS) tem capacidade de prover monitorização ativa do tráfe-

go aquaviário, cujo propósito é ampliar a segurança da vida

humana no mar, a segurança da navegação e a proteção ao meio

ambiente nas áreas em que haja intensa movimentação de em-

barcações ou risco de acidente de grandes proporções. Em re-

lação ao VTS, é correto afirmar que

(A) é um auxílio eletrônico à navegação.

(B) estabelece o esquema de separação de tráfego na sua

área.

(C) comanda o tráfego marítimo na sua área.

(D) é um serviço exigido em áreas de exploração de petróleo.

(E) é um serviço exigido em canais estreitos, com menos de

uma milha de largura.
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48) Em um navio de carga geral em contêineres, novo e com mais

de 10.000 de arqueação bruta, plenamente classificado de

acordo com a Convenção SOLAS e sem nada mais além do que

preconiza essa Convenção, ocorreu um acidente com a queda de

contêineres estivados no convés. O acidente destruiu o com-

partimento do gerador de emergência e criou um curto -

circuito no seu quadro elétrico. A praça de máquinas, seus
geradores e quadro elétrico principal permaneceram intactos,

apesar do acidente. Assina1e a opção que apresenta apenas

equipamentos ou sistemas que ficarão sem operar nesse navio

por total falta de energia, e que foram instalados atendendo

apenas às Regras SOLAS sem qualquer excesso ou redundância.

(A) automação do quadro elétrico principal, bomba de incên-

dio de emergência elétrica, radares ARPA e iluminação da

agulha magnética padrão.
(B) registrador de dados de viagem (VDR) , uma das unidades

motoras do leme mais os controles do leme e automação da

caldeira.

(C) rádios do sistema GMDSS, uma das unidades motoras do le-

me mais os controles do leme e automação dos geradores

principais.

(D) alarme de incêndio, radares ARPA, agulha giroscópica e

automação da propulsão.

(E) radares ARPA, agulha giroscópica, o indicador de ângulo

do leme e uma das unidades motoras do leme mais os con-

troles do leme.
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49) Em um navio, o oficial de máquinas está colocando, manual-

mente, o MCA-2 no barramento em paralelo com o MCA-1 para

diagnosticar o motivo pelo qual a automação não foi capaz de

colocá-los em paralelo. Os ajustes (set point) da automação
obedecem aos limites da Convenção SOLAS . O MCA-1 está com
440 volts, 60 Hz, 60% da carga máxima e cos? = 0,75. Apos

igualar as frequências e tensões de ambos os geradores o

oficial de máquinas liga o sincronoscópio e observa que o

aparelho apresenta oscilação no seu movimento, ora no senti-

do horário ora no contrário, em velocidades variáveis. O

voltímetro diferencial do quadro de sincronia permanece imó-

vel indicando percentual zero. Assinale a opção que relacio-

na apenas possíveis causas para esse defeito.

(A) Regulador de voltagem defeituoso e/ou avaria no sistema
de injeção da máquina acionadora.

(B) Compensador de carga reativa desligado e/ou defeitos no

sistema de injeção da máquina acionadora.

(C) Corretor de carga reativa avariado e/ou anulação do

magnetismo residual.

(D) Regulador de velocidade com resposta lenta e/ou avaria

no sistema de injeção da máquina acionadora.

(E) Defeitos no sistema de injeção da máquina acionadora

e/ou circuito de excitação com diodos abertos.

50) Para realizar um trabalho termodinâmico completo em um motor

de quatro tempos, quantas voltas do eixo de manivelas desse

motor são necessárias?

(A) Meia.
(B) Uma.

(C) Uma e meia.

(D) Duas.

(E) Duas e meia.
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