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1) No sistema de combustível de uma máquina de combustão

interna verifica-se que altas pressões de injeção permitem

aumento da atomização, mas não aumenta a penetração média

do combustível. Qual é a característica do combustível

capaz de mudar essa penetração média?

DA) Viscosidade.

(B) Poder calorífico.

(C) Pré-ignição.

DJ) Volatilidade.

(E) Poder Calorífico Superior.

2) Qual das opções a seguir NÃO é convenção complementar ao

Código MODU?

(A) SOLAS.

(B) STCW.

(C) MARPOL .

(D) ISM Code.

(E) ISPS.

3) O resultado da combustão da mistura ar-combustível

desenvolvida no interior do cilindro chama-se potência

(A) média indicada.

(B) efetiva

(C) indicada.

DJ) específica.

(E) de atrito.

4) What is the general term established on the IMO standard

marine communication phrases that mean, "fixed

foam/powder/water cannon shooting fire-extinguishing agents

on tank deck, manifold etc."?

(A) Extinguishing fire station.

OB) Fire gear.

(C) Fire monitor.

DD) Fire lane.

(E) Fire battery.

5) A Regra III-1 da Convenção STCW estabelece que todo

candidato à certificação deve completar um programa

aprovado de instrução e treinamento. De quantos meses é

a duração mínima desse programa?

(A) 24

(B) 30

(C) 36

(D) 40

(E) 48
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6) O navio mercante assenta sobre as cunhas de madeira do

picadeiro no dique seco e logo em seguida passa a receber

do estaleiro energia elétrica com três fases. Então um

soldador entra a bordo em uma "gaiola" colocada no convés

por um guindaste do cais.Acompanha o soldador um cabo de

solda elétrica e todos os acessórios para iniciar um urgente

reparo estrutural. O cabo de solda está ligado em uma

máquina de solda elétrica que permaneceu no cais e está

conectada à energia elétrica do estaleiro, onde foi testada

com sucesso. O soldador tenta iniciar o serviço a bordo, sem

sucesso, porque o arco voltaico não é produzido, como se a

máquina de solda estivesse desligada. Assinale a opção que

exprime uma correta possibilidade para o NÄO funcionamento

da solda elétrica .

(A) A conexão do cabo de energia de terra está com fases

invertidas.

(B) Existe uma "baixa franca" em uma fase do sistema

elétrico do navio.

(C) Existe uma "baixa franca" em uma fase do sistema

elétrico do estaleiro.

(D) O aterramento do navio não está conectado.

(E) A energia fornecida pelo estaleiro é incompatível com o

navio.
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7 )
DIAGRAMA ELÉTRICO COM 4 LÁMPADAS E UM RESISTOR

PROTEGIDO POR
DISJUNTOR E

FUSIVEIS 2 4 6 8 10 12

OTÃO

3 5 7 9 11 13

--- LAMPADA 220 VCA - TÓDAS 
RESISTÉNCIA VARIAVEL

IGUAES 
DE ZERO ATÉ 150 VA

BOTÃO "NO" iGUAL AO
USADO EM CAMPAlNHAS

Considere que o resistor variável da figura acima está

ajustado para dissipar 50 VA, que cada uma das lâmpadas é

de 500W e que o maquinista pressiona o botão mostrado à

esquerda da figura. Nessas condições, qual a opção correta

sobre o circuito apresentado ?

(A) A tensão entre os pontos 1 e 2 é a mesma antes e logo

após o botão ser fechado, mas a tensão não se mantém em

seguida.

(B) O transformador não será sobrecarregado após o botão do

circuito ser fechado.

(C) As lâmpadas acendem, igualmente, após o botão ser

fechado e não se apagarão.

(D) A corrente no primário do transformador surge apenas

após o botão ser fechado e não excede os valores das

proteções .

(E) A corrente no secundário do transformador surge apenas

após o botão ser fechado e não sobrecarrega o

transformador.

8) Um motor de combustão interna é testado em bancada,

utilizando-se freio hidráulico resfriado à água. A potência

do motor é 300Cv e a vazão da água 3.000 kg/h. A água usada

no resfriamento tem temperatura inicial em 15°C e a final

em 60°C. Qual o percentual da energia absorvida pela água?

(A) 70 , 14%

(B) 60, 90%

(C) 75, 60%

(D) 68, 50%

(E) 63, 64%
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9) Observe o texto a seguir pertencente à Convenção SOLAS:

Internal combustion engines of a cylinder diameter of 200

mm or a crankcase volume of 0 . 6 m3 and above shall be

provided with crankcase explosion relief valves of a

suitable type with sufficient relief area. The relief

valves shall be arranged or provided with means to ensure

that discharge from is so directed as to minimize the

possibility of injury to personal.

Qual o local nas máquinas de combustão interna onde devem

estar instaladas as válvulas preconizadas pelo texto?

(A) Bloco.

(B) Virabrequim.

(C) Caixão de ar.

(D) Coletor de descarga.

(E) Poceto do carter.

10) What is the general term established on the IMO standard

marine communication phrases that mean "a clearly marked way

in the vessel, which has to be followed in case of an

emergency"?

(A) Escape route.

(B) Emergency exit.

(C) Escape musters station.

(D) Emergency fire station.

(E) Escape lane.

11) O texto a seguir pertence ao vocabulário padrão da IMO.

Assinale a opção que indica, corretamente o significado

desse texto.

At your assembly station one of the officers/crew will

perform a roll call. The officer/crew will say, "This is a

roll call" , and will call out the passengers individually

by their names. When your name is called out, please answer

loudly "Here". If one of your cabin mates is not able to

attend the roll call, please inform the officer/crew

immediately.

(A) Escalação dos passageiros para recreação no roll.

(B) Chamada para verificação de presença nos locais de

reunião.

(C) Distribuição das cabines do navio para os passageiros .

(D) Verificação dos bilhetes de passagem dos passageiros.

(E) Apresentação dos tripulantes do navio aos passageiros .
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12) De acordo com a convenção SOLAS, qual dos equipamentos

abaixo NÄO necessita de teste de pressão quando for posto em

funcionamento pela primeira vez?

GA) Caldeira.

(B) Motor de baleeira.

(C) Compressor frigorífico.

(D) Thruster.

(E) Purificador.

13) Qual a validade máxima do certificado IOPP estabelecida pela

Convenção MARPOL?

QA) Seis meses.

(B) Doze meses.
(C) Dois anos.

OD) Quatro anos.

OB) Cinco anos.

14) Em um motor de combustão interna observa-se pressão de

compressão deficiente ocasionada pelo "grimpamento" dos

anéis de segmentos. Qual será a conseqüência desse fato?

(A) Menor consumo de óleo lubrificante.

OB) Maior potência.

(C) Maior consumo de óleo combustível.

(D) Carbonização mínima.

(E) Maior torque.

15) The word "can" or "may" describes either the possibility or

the capability of doing something. In the IMO Standard

. Marine Communication Phrases (SMCP) the situations where

phrases using the word "can" or "may" appear make it clear

whether a possibility is referred to. In an ambiguous

context, however, misunderstandings frequently occur.

What is correct standard phrase from the IMO SMCP the

ship engineer has to use to ask to the barge master if

is it possible to start pumping oily water from the ship

to a barge alongside?

(A) Can I start pumping at this time?

(B) May I start pumping at this time?

(C) Should I start pumping at this time?

(D) Do I start pumping at this time?

(E) Question. Do I have permission to start pumping at this

time?
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16) Analise o texto a seguir pertencente à Convenção SOLAS:

Main propulsion machinery and all auxiliary machinery

essential to the propulsion and the safety of the ship

shall, as fitted in the ship, be designed to operate when

the ship is upright and when inclined at any angle of list

up to and including 15° either way under static conditions

and 22, 5° under dynamic conditions (rolling) either way and

simultaneously inclined dynamically (pitching) 7, 5° by bow

or stern.
Assinale a opção que indica o máximo valor de balanço

lateral do navio em viagem que as máquinas auxiliares e

principais devem suportar.

(A) 7 °

(B) 15°

(C) 22.5°

(D) 7° + 15°

(E) 7° + 22,5°

17) The general term established on the IMO standard marine

communication phrases that mean "a vessel emitting harmful

substances into the air or spilling oil into the sea" is:

(A) pollution.

(B) polder.

(C) emitter.

(D) spiller.

(E) polluter.

18) Qual das opções abaixo, apresenta o óleo mais fluído, de

acordo com a classificação (SAE) quanto à viscosidade?

(A) 10W

(B) 20W

(C) 30W

(D) 40W

(E) 50W

19) Assinale a única expressão correta de acordo com o

vocabulário padrão da IMO.

(A) Fire fighting team is setting the fire in the aft peak

tank.

(B) Stand by the fire fighting team on muster pump and

report.

(C) All firemen's outfits are complete and available.

(D) Fire cracks for ship position identification.

(E) Stand by to set fire on the pump and report gauge

reading.
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20) Qual dispositivo legal dipõe sobre a pena imposta para os

casos de descumprimento das normas de segurança do

transporte aquaviário em águas sob jurisdição brasileira?

(A) LESTA.

(B) Lei do Óleo.

(C) RLESTA.

(D) Lei de crimes ambientais .

(E) Código de águas.

21)

stator cage
windings / rotor

V S
centrifugal

switch

c 
ru tart

A figura acima apresenta o diagrama de um motor elétrico de

indução, monofásico, do tipo gaiola de esquilo. Sobre esse

motor, qual das opções abaixo está correta?

(A) Após a partida do motor, os dois capacitores são

desligados pelo dispositivo centrífugo.

(B) Existe um capacitor em série com o enrolamento do campo

auxiliar e outro capacitor, apenas para a partida.

(C) O sentido de rotação será invertido se, forem trocadas

as ligações elétricas das fases de alimentação do motor.

(D) Apenas um capacitor deverá ser usado de cada vez, sendo

um na partida e outro no funcionamento.

(E) O dispositivo centrífugo conecta os dois capacitores

quando a energia é ligada.
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22) Por que apenas os grandes motores diesel de baixa rotação

possibilitam o emprego do indicador p-V, também conhecido

como "o sextante do chefe de máquinas", para obter diagramas

pressão - volume.

(A) O volume dos gases armazenados na tubulação do indicador

reduz a razão de compressão de motores pequenos .

(B) O registro não é afetado pela vibração da estrutura dos

motores grandes.

(C) A inércia do tambor do indicador não existe em motores

grandes.

(D) Não há necessidade de se analisar diagramas pV em moto-

res pequenos.

(E) As variações de pressão em motores médios e pequenos são

tão sutis que o indicador não as consegue captar.

23) Onde e como podem ser acionados os lemes dos navios

mercantes enquadrados na Convenção SOLAS, que tenham

diâmetro de madre do leme superior a 230 mm, exceto os

navios tanque, quando todo o sistema elétrico de emergência

for desligado por qualquer avaria?

(A) Na máquina do leme acionando manualmente a válvula

solenóide correspondente à bomba alimentada pelo QEP.

(B) No passadiço pelo comando FU após mudar o canal do

sistema de governo para o bordo oposto ao que estava

funcionando.

(C) No passadiço pelo comando NFU após mudar o canal do

sistema de governo para o bordo oposto ao que estava

funcionando.

(D) Na máquina do leme usando o comando NFU no local

correspondente à bomba alimentada pelo QEP.

(E) Na máquina do leme usando o comando FU no local

correspondente à bomba alimentada pelo QEP.
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24) O motor elétrico do molinete de uma âncora é trifásico,

CA, de indução, tipo gaiola de esquilo, e foi retirado

para manutenção durante a primeira docagem do navio, após

cerca de 3 anos operando. A última medida da resistência de

isolamento foi 1,5 MO, aproximadamente. Assinale a opção

que apresenta a correta motivação para essa decisão e

conseqüente despesa.

(A) A sociedade classificadora exige essa medida,

rotineiramente, durante a primeira docagem de qualquer

navio.

(B) É uma medida rotineira durante a docagem de qualquer

navio, após três anos de operação.

(C) Historicamente, as medidas do motor variavam em torno de

5 MQ, mas se reduziram nas semanas anteriores a docagem.

(D) Valores abaixo de 2 MO são considerados anormais

pela Regra pertinente da Comissão Eletrotécnica

Internacional.

(E) Valores abaixo de 2 MA sao considerados anormais pela

Regra pertinente do Comite de segurança da IMO.

25) A potência teórica de um motor vale 325Kcal/s e a potência

no eixo é igual a 650CV. Calcule o rendimento térmico do

motor.

(A) 38,4%

(B) 42, 3%

(C) 34,8%

(D) 35,1%

(E) 33,17%

26) Analise o texto a seguir pertencente ao IMO Standard Marine

Communication Pharases (SMCP) .

At its sixty-eighth session in 1997, the Maritime Safety

Committee adopted the draft IMO Standard Marine

Communication Phrases (SMCP) developed by the

Sub-Committee on Safety of Navegation. The draft IMO

SMCP, following international trials, was amended at

the forty-sixth session of this Sub-Committee, and was

given final consideration by the Maritime Safety

Committee at its seventy-fourth session in the light of

remarks received by the Organization. The IMO SMCP was

adopted by the Assembly in November 2001 as resolution

A.918(22).

Qual o setor da IMO que desenvolveu o SMCP?

(A) Comitê IMO SMCP.

(B) Comitê IMO ISPS.

(C) Sub Comitê de Segurança da Navegação.

(D) Sub Comitê de Segurança Draf t .

(E) Comitê de Segurança Marítima.
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27) Ao sair da estação rádio do grande N/M com casco e estrutura

de aço e enquadrado na Convenção SOLAS, o Comandante passa a

chave seletora das antenas de alta freqüência para uma

posição que, dentre outros nomes, é chamada de "terra",

"ground" ou "gônio". Estas designações significam que as

antenas dos rádios de alta freqüência do navio ficam

conectadas à massa de ferro do navio com a chave nessa

posição. Qual a opção abaixo expressa um propósito para essa

conexão?

(A) Permitir o bom funcionamento do detetor de baixa

resistência de isolamento.

(B) Evitar que as antenas sejam danificadas quando um raio

descarregar no pára-raios do navio.

(C) Permitir que um eventual raio seja conduzido pelas

antenas e a massa do navio.

(D) Permitir bom funcionamento do pára-raios do navio

instalado no tijupá.

(E) Impedir que descargas elétricas interfiram com o

receptor do satélite de comunicações.

28) O Código MODU estabelece normas aplicaveis a:

(A) embarcações especializadas em atividades pesqueiras.

(B) embarcações especializadas em atividades de extração

mineral.

(C) Embarcações especializadas em atividades sísmicas.

(D) Todas as unidades móveis de perfuração e exploração

mineral.

(E) Todas as unidades fixas de exploração e perfuração

mineral.

29) Qual o fator especificado pelo armador durante a fase de

projeto do navio que vai determinar a escolha entre um

motor diesel de aspiração natural e um outro com

supercarregamento?

(A) Aplicação do motor .

(B) Potência indicada.

(C) Torque efetivo.

(D) Pressão média indicada.

(E) Potência efetiva.
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30) Qual a diferença entre o motor de combustão interna a dois

tempos e o motor a quatro tempos?

(A) A massa gasosa é renovada a cada duas voltas (2 cursos)

no ciclo de quatro tempos e uma volta (4 cursos) no

ciclo de dois tempos.

(B) O ciclo de dois tempos se completa em duas voltas do

virabrequim e o ciclo de quatro tempos em quatro voltas

do virabrequim.

(C) O trabalho motor é realizado a 360° no motor a dois

tempos, mas no motor a quatro tempos o trabalho motor e

realizado a 720° .

(D) O trabalho motor é realizado a 720° no motor a dois

tempos, mas no motor a quatro tempos o trabalho motor e

realizado a 360° .

(E) O ciclo de dois tempos se completa em duas voltas do

virabrequim e o ciclo de quatro tempos se completa em

uma volta do virabrequim.

31) As figuras constantes dos anexos I e II contêm os diagra-

mas de comando e de força de um motor elétrico de indução

WEG®
, trifásico, tipo "gaiola de esquilo", com seis campos

que podem ser ligados de várias maneiras. No diagrama de

comando existe um contato de K3 em série com a bobina de

K2. Qual a função desse contato de K3?

(A) Comanda a abertura do protetor térmico "1FT1" se

ocorrer sobrecarga.

(B) Comanda a abertura do protetor térmico "2FTl" se

ocorrer sobrecarga.

(C) Acende a lâmpada "SH1" do interruptor de partida e

parada com iluminação "SH1".

(D) Impede que opere, isoladamente, cada conjunto de

bobinas destinado a uma ligação dos campos do motor,

em condições normais.

(E) Inicia o temporizador "KT2" para mudar a ligação dos

campos do motor.

32) Considere que se perdeu o magnetismo residual na excitatriz

de um alternador sem escovas (BRUSHLESS) , por estar parado

durante um prolongado reparo.O que ocorrerá com a indicação

no voltímetro desse alternador ao ser acionado o grupo

gerador correspondente?

(A) Tende a se movimentar no sentido inverso ao normal.

(B) Oscila suavemente próximo à tensão de trabalho.

(C) Oscila intensamente próximo à tensão de trabalho.

(D) Sobe até próximo da tensão de trabalho e cai a zero.

(E) Não se movimenta.
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33) Assinale a opção que corresponde ao procedimento recomendado

no texto a seguir para a manutenção das superfícies

isolantes no quadro elétrico principal.

Any substantial main switchboard maintenance should take

place towards the ends of shipyard and maintenance periods

to minimize the reintroduction of dirt dust and debris. All

electrical power should be de-energized, tagged and locked

out in accordance with established procedures. Access covers

and enclosures should be removed and all assemblies should

be hand cleaned with a dry lint free cloth and non-metallic

brushes. Special attention should be given to insulating

surfaces. High-powered vacuums should be used to remove all

loose debris. Compressed air should be avoided to prevent

forcing dust and contaminates into other components. Further

cleaning may be achieved by using approved solvents. Loose

connections and damaged insulation should be repaired or

replaced.

(A) Solventes industriais não devem ser usados, mas apenas

ar comprimido.

(B) Usar ar comprimido de alta pressão e passar um aspirador

de pó em seguida.

(C) A manutenção deve ser feita mensalmente com panos secos.

(D) As escovas compostas de lã de aço devem ser usadas com

água e sabão.

(E) Limpar com pano seco e remover a sujeira com um

aspirador de pó potente.

34) Analise o texto a seguir pertencente à Convenção SOLAS:

Location and arrangement of vent pipes for fuel oil service,

settling and lubrication oil tanks shall be such that in the

event of a broken vent pipe this shall not directly lead to

the risk of ingress of seawater splashes or rainwater. Two

fuel oil service tanks for each type of fuel used on board

necessary for propulsion and vital systems or equivalent

arrangements shall be provided on each new ship, with a

capacity of at least 8 h at maximum continuous rating of the

propulsion plant and normal operating load at sea of the

generator plant.

Assinale a opção que indica o parâmetro para dimensionamento

dos tanques de serviço de combustível dos MCAs de um navio

mercante durante oito horas.

(A) Demanda máxima e contínua da propulsão e carga normal de

operação dos geradores de energia, no mar.

(B) Demanda normal e contínua da propulsão e carga máxima de

operação dos geradores de energia, no mar.

(C) Demanda média da propulsão e carga máxima de operação dos

geradores de energia, no mar.

(D) Demanda média da propulsão e carga média de operação dos

geradores de energia, no porto.

(E) Demanda máxima e contínua da propulsão e carga normal de

operação dos geradores de energia, no porto.
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35)

vo s

to the boat's circuit
negative to positive to
negative positive

(parallel) (parallel)
(12 volts: 400 Ab)

A figura acima mostra quatro baterias ligadas em série

- paralelo. Qual das opções abaixo expressa, corretamente,

tensão em volts e capacidade, em ampere - hora, de outra

ligação dessas mesmas quatro baterias em um sistema

transitório (antigo temporário) de um navio mercante.

(A) 6, 900

(B) 24,100

(C) 24, 200

(D) 24,300

(E) 24,400

36) O relacionamento entre curso e diâmetro do cilindro de um

motor de combustão é função da sua rotação. Qual a opção

que caracteriza os motores com curso / diametro maior que

a unidade (C/D > 1) ?

(A) Têm baixa rotação e altas potências .

(B) Têm altas rotações .

(C) Não têm perda de calor durante a fase de compressão e

expansão.

(D) São chamados de "motores super quadrados" .

(E) Têm baixas potências.

37) De acordo com a Convenção SOLAS, qual o tempo máximo para o

leme realizar uma mudança de posição de 25 graus em um bordo

até uma posição de 30 graus no bordo oposto com a máquina

principal .

(A) 28 segundos.

(B) 40 segundos.

(C) 45 segundos.

(D) um minuto.

(E) dois minutos.
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38) Um oficial de máquinas está colocando o gerador de eixo no

barramento em paralelo com o MCA-2, usando a automação do

quadro elétrico principal. O MCA-2, já "em barra" está

com 450 volts, 60 Hz, 75% da carga máxima e cos e = 0,75.

O alternador que entra está com 450 volts, 60 Hz. O oficial

aciona o fechamento do disjuntor do gerador de eixo, mas a

automação impede (bloqueia) . O oficial liga o sincronoscópio

e observa que o movimento do seu ponteiro está normal e uni-

forme. A tela de cristal líquido do disjuntor do MCA-2 está

avariada e sem indicação de falha. Qual das causas de avaria

abaixo indicadas deve ser pesquisada?

(A) Flutuações na carga elétrica do navio.

(B) O fator de potência da carga elétrica do navio está

muito baixo.

(C) Curto circuito no barramento do QEP.

(D) Mau funcionamento do sistema de combustível do MCA-1.

(E) Mau funcionamento do AVR do gerador de eixo.

39) Assinale a opção que se enquadra, corretamente, na

ocorrência descrita pelo seguinte texto.

A large US Flag passenger / vehicle ferry experienced a

catastrophic failure of its main switchboard. Two sections

of the switchboard, which housed breakers to various loads,

lighting and distribution panels, were affected. Bus bars,

circuit breakers, their supporting systems, switchboard

framing, bus insulating support members, and cabling were

extensively destroyed. Although the damage was limited to

the switchboard, repair estimates exceeded one million

dollars while lost revenues due to the vessel's

unavailability are anticipated to be significantly higher.

Fortunately for the passengers and crew of this vessel the

casualty was handled effectively. No one was injured and

switchboard damage was localized.

(A) Quatro seções do quadro principal foram avariadas.

(B) Além do quadro principal, o quadro de emergência também

ficou avariado.

(C) Apenas uma pessoa foi ferida durante a ocorrência.

(D) As receitas perdidas foram estimadas em valores acima de

US$1.000.000,00.

(E) Os custos dos reparos foram menores do que

US$1.000.000,00.

40) Nos casos que ocorrem controvérsias que possam envolver duas

partes na aplicação da Convenção MARPOL, onde ou como esse

entrave deverá ser solucionado?

(A) No Tribunal Marítimo.

(B) Via Tribunal de Justiça.

(C) Na Organização Marítima Internacional.

(3D) Por Arbitragem.

(E) Por Conselho Recursal .

Prova : Amarela Concurso : QC
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41) Os componentes e equipamentos de todos os motores são

projetados visando certos objetivos. Qual o componente do

motor de combustão interna que busca criar turbulência

durante o intervalo do ângulo de permanência das válvulas

para obter melhor varredura dos gases?

(A) Câmara de combustão.

(B) Caixão de ar de lavagem.

(C) Tubulão de gases de descarga.

(D) Válvula injetora de combustível.

(E) Válvula de insuflação.

42) Analise a descrição do sistema elétrico Azipod:

The firt Azipod installation was made in 1990. In March

2003, the milestone of 700.000 cumulative operating hours

has reached and the number is increasing rapidly. Ship

designers and shipyards benefit from the inherent modular

flexibility providing the possibility to satandardize the

vessel steel construction.

Qual o significado do número 700.000 no texto?

(A) Marco do número de horas de operação alcançado.

(B) Limite total de horas de operação.

(C) Limite para manutenção do sistema antes de alguma falha.

(D) Horas de funcionamento antes da primeira manutenção.

(E) Horas de funcionamento antes da primeira revisão geral .

43) O anexo IV da convenção MARPOL trata de prevenção de qual

tipo de poluição?

(A) Produtos químicos.

(B) Fumaça.

(C) Esgoto.

(D) Lixo.

(E) Óleo.

44) No QEP de um navio classificado como SOLAS, o Chefe de

Máquinas abre o disjuntor que fornece energia ao QEE.

Pretende com isso que o gerador de emergência assuma uma

parte da carga elétrica do navio, aliviando o MCA-1 enquanto

o MCA-2 recebe a manutenção prevista para 10.000 horas de

funcionamento. Como a Convenção SOLAS enquadra essa manobra

do chefe de máquinas?

(A) Permite em casos excepcionais e curtos períodos de

tempo.

(B) Permite no porto e durante a manobra.

(C) Proíbe no porto e durante a manobra.

(D) Deixa a critério do chefe de máquinas do navio.

(E) Deixa a critério da sociedade classificadora da empresa.

Prova : Amarela Concurso : QC
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45) Qual das movimentações apresentadas a seguir não necessita

ser lançada no "Oil Record Book" (Livro Registro do Óleo) ?

(A) Recebimento de lubrificante sintético.

(B) Recebimento de água de lastro.

(C) Descarga de água de lastro contaminada.

(D) Recebimento de lubrificante mineral.

(E) Desembarque de líquido contido em reservatório de óleo

sujo.

46) O moderno N/M, o qual atende a Convenção SOLAS, apaga

subitamente. Nesse navio qualquer gerador principal em

condições de funcionar, somente entra em carga após dois

minutos. Qual é a fonte elétrica que estará fornecendo

energia para o GMDSS, 10 segundos após a falha que apagou o

navio?

(A) Baterias do sistema transitório (antigo temporário) .

(B) Baterias próprias do sistema.

(C) Células de energia a H2 -

CD) Gerador de eixo.

(E) Diesel gerador de emergência.

47) Durante a operação de um motor de combustão interna é

evidente a vibração da estrutura do motor em um número

indefinido de modos e freqüência. Qual é o resultado das

freqüências mais altas?

(A) Ruídos.
(B) Tensões.

(C) Vibrações.
(D) Trincas .

(E) Flexões.

48) Qual a duração máxima de um certificado de isenção, de

acordo com a convenção SOLAS?

(A) um ano.

03) 48 meses.

(C) dois anos.

(D) 36 meses.

(E) cinco anos.

49) A operação do Sistema Marítimo Global de Socorro e

Salvamento (GMDSS) está enquadrada em que convenções da

Organização Marítima Internacional (IMO)?

(A) SOLAS e ISPS

(B) MARPOL e IMDG

(C) ISPS e MODU

(D) MARPOL e MODU

(E) STCW e SOLAS

Prova : Amarela Concurso : QC
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50) Qual a quantidade mínima de rampas de acesso que deve

existir no pátio de pouso para helicóptero de uma

plataforma, de acordo com a Convenção MODU?

(A) Uma.
(B) Duas .
(C) Três .
(D) Quatro.

(E) Cinco.

Prova : Amarela Concurso : QC
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