
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Leia estas instruções : 

 

1 
Confi ra  s e os  dados  contidos  na parte  in ferior des ta capa es tão corretos  e, em  seguida, assine no 

espaço reservado para isso. 

2 
Es te Caderno contém  vinte e sete questões , sendo 25 de múl tipla  escolha e 2 discurs ivas , assim 

d istribuídas: Discursivas , Conhecimentos Específicos  → 01 a 20  e  Educação Profissional → 21 a 25. 

3 
Se o Caderno contiver alguma imperfe ição gráfica que impeça a le i tura, comunique isso 

imediatamente ao Fis cal . 

4 Cada ques tão  de múl tip la  escolha, apresenta apenas  uma resposta correta.  

5 
Os  rascunhos  e as marcações  fe i tas  nes te Caderno não serão considerados  para efei to  de 

avaliação. 

6 
In terpretar as  questões  faz parte  da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos  aos 

Fis cais . 

7 Utilize qualquer espaço em  branco deste Caderno para rascunhos e  não des taque nenhuma folha. 

8 
Você d ispõe de, no máximo, quatro horas para responder às ques tões de múl tipla  es colha e 

preencher as  Folhas  de Res pos tas . 

9 
Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em  materia l transparente, de tin ta preta ou  
azul . 

10 O preenchimento das Folhas  de Respos tas  é de sua in te ira  responsabil idade. 

11 
Reti rando-se antes de decorrerem duas horas do início da prova , devolva, também , es te 

Caderno; caso contrário , poderá levá-lo . 

12 Antes  de reti rar-se definitivamente  da sa la, devolva ao Fiscal  a  Folha de Respos tas . 

 

 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato:___________________________________________________ 
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Q ue stõe s D i sc ur si vas 
 

 

 

 

 

 

Questão 1 

 
Considere a instalação mostrada na figura abaixo. Trata-se de um s istema de condicionamento 
de ar para o interior da cabine de uma embarcação.  

 

Indique com c lareza,  escrevendo,  sobre a figura,  a let ra refe rente ao nome de cada um dos 
seguintes componentes:   
 

A - entrada de água do mar; 
B - bomba de água do mar; 
C - saída de água do mar; 

D - motor elét rico; 
E – evaporado r;  
F – compressor; 

G – condensador; 
H – fi lt ro secador. 
 

Em seguida,  descreva suc intamente como func iona o s is tema em questão,  mencionando a função  
de cada um dos componentes c itados acima,  adic ionando algum item que eventualmente se torne 
necessário para a explanação. 

 
 

 

 
 

ESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS NA FOLHA DE RESPOSTAS  DAS QUESTÕES 

DISCURSIVAS, MANTENDO O MEMORIAL DE CÁLCULO, QUANDO FOR O CASO. 
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Questão 2  

 
Da mesma forma que os motores automotivos,  os  motores náut icos se uti l izam de alternador 

para,  princ ipalmente,  fazer a recarga da bateria,  além de suprir parte do s istema de i luminação, 
dentre outras  funções. 
O s istema de carga de bateria tem t rês  componentes princ ipais:  a bateria, o alternador e o 

regulador.  
 
Interpretando,  de forma simplista, o func ionamento do alternador,  pode-se verificar que, na sua 

saída,  tem-se corrente cont ínua.  No entanto, a tensão criada é alternada, conforme o gráfico a 
seguir: 

 

 
Gráfico da tensão gerada no al ternador 

 

Uma ponte ret ificadora,  conforme esquema abaixo,  colocada na saída da tensão gerada do 
alternador,  converte essa tensão alternada para cont ínua,  deixando a voltagem do alternador,  na 
sua saída,  propícia para carregar a bateria e suprir outras  necess idades.  

 

 
Es quema com  a ponte reti ficadora 

 
Cons iderando os dados fornec idos, responda ao que se pede abaixo:  

 

a) Explique o mot ivo de a tensão gerada ser alternada e com fases espaçadas de 120°, 

conforme mostrada no gráfico. 

b) Descreva como é feita a ret ificação,  cons iderando o esquema aprese ntado (ponte 

ret ificadora). 

c ) Represente graficamente,  com c lareza,  a forma da onda de saída CC, considerando o 

esquema apresentado (ponte retificadora).  

d) Explicite a função do regulador no complemento deste processo.  
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Q ue stõe s de  M úl t i p la  E sco l ha 
 

 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES MARÍTIMOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS  

 
01.  Observe,  na figura abaixo,  os  componentes para a ins talação de direção hidráulica em duas 

estações de comando numa embarcação. 
 
 

 
Ass inale a alternat iva que corresponde à incógnita mencionada na instalação ac ima.  
 

A) Uma vál vula l imitadora de pressão. 

B) Um cilindro de ação dupla. 

C) Dois  acumuladores variáveis .  

D) Dois  comandos by-pass  intercalados. 
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02. Observe o dispositivo elet romecânico mostrado,  em corte parc ial, na figura abaixo.   

 
Assinale a opção em que o dispositivo é corretamente descrito.  
 

A) Um dis t ribuidor sequenc ial ac ionado pelo torque produzido no rotor da turbina . 

B) Um mecanismo de engate automát ico para mudança de marcha em motores a diesel. 

C) Um condensador de carga para realimentação da bateria quando o alternador está em 

sobrecarga. 

D) Um relé de solenóide que ac iona um motor de part ida para acoplar o pinhão ao volante da 

máquina. 

 

 
03.  Considere as afirmações abaixo, sobre ins talações elét ricas em embarcações.  
 

I Os anodos de sacrifíc io devem ser pintados ou revest idos a fim de serem protegidos 

contra a corrosão, de modo a garant ir maior durabil idade. 

II  Um s istema de aterramento pode ser feito por  meio de uma barra de cobre ins talada 
ao longo do interior do barco,  unindo todas as partes  metálicas ao ponto de maior 
massa. 

III  Os inversores não apresentam vantagem quando se tem um alto consumo de energia 

elét rica, pois  estes dependem exclusivamente das baterias . 

 
Assinale a opção em que todas as afirmat ivas são verdadeiras . 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e III.  

D) I,  II e III.  

 

 
04.  Sobre a instalação de motores marít imos,  assinale a única alternat iva verdadeira .  
 

A) Motores de centro não favorecem o aproveitamento do espaço interno do barco . 

B) Motores de rabeta não devem ser montados sobre o espelho de popa . 

C) Motores com s istema hidrojato usualmente necess itam de caixa reversora .  

D) Motores de popa não são disponíveis  para embarcações de pequeno po rte. 
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05.  Considere as curvas de desempenho para bombas centrífugas usadas para escoamento de 
água,  operando a 1450 rpm, conforme o diagrama abaixo: 

Para o ponto de efic iênc ia máxima de cada impelidor (indicado de acordo com seu diâmetro), 
é correto afirmar que 

 

A) a NPSHR para o impelidor de diâmetro igual a 336 mm é cerca de 4 m. 

B) a altura de carga para o impelidor de diâmetro igual a 248 mm é cerca de 16 m . 

C) a potênc ia para o impelidor de diâmetro igual a 298 mm é cerca de 5 kW . 

D) a vazão para os t rês impelidores indicados é cerca de  7 L/s.  
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06.  A respeito das juntas de expansão usadas em instalações hidráulicas,  é correto afirmar que 
elas  são usadas quando 

 

A) não há espaço sufic iente para que o t rajeto da tubulação permita flex ibil idade capaz de 
absorver as  di latações . 

B) é necessário realizar a montagem e desmontagem de tubos leves e de pequeno diâmetro. 

C) o t rajeto das tubulações possui  muitas  curvas,  mudanças de nível ou  ângulos diferentes 
de 90 graus. 

D) as  ex igênc ias  quanto às vibrações ou t ransmissão de esforços não são muito severas.  

 
07.  Considere os 6 casos de montagem em instalações hidráulicas com uso de tubos metálicos, 

conforme a figura abaixo.   

 
De acordo com as recomendações básicas de um projeto,  ass inale a alternat iva verdadeira.  

A) Os casos 1, 3 e 6 estão corretos . 

B) Os casos 2, 3 e 6 estão corretos . 

C) Os casos 1, 4 e 5 estão corretos . 

D) Os casos 2, 4 e 5 estão corretos . 
 
 

08.  Considere as afirmações abaixo sobre os s istemas de escapamento em motores marítimos . 
 

I O sistema de escape molhado ut il iza água do mar para arrefec imento . 

II  O sistema de escape seco dispensa isolamento térmico. 

III  A saída do escape molhado pode s ituar -se no nível da l inha d'água do barco. 

IV O sistema de escape seco não pode s ituar -se ac ima do convés. 

 
Assinale a opção que contem apenas as afirmativas verdadeiras .  

A) I e II.  B) II e IV.  C) I e III.  D) I e IV. 

 
 
09.  Considerando as caracterís ticas de func ionamento normal dos turbocompressores ins talados 

em motores diesel, é correto afirmar que 
 

A) possuem dois rotores girando em sentidos mutuamente inversos.  

B) necess itam de alta temperatura para operar com maior eficác ia. 

C) proporc ionam aumento na taxa de compressão do motor.  

D) dispensam a admissão de ar, pois aproveitam os gases do escapamento.  
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10.  A escolha de um motor para propulsão de uma embarcação pode osc ilar entre duas opções: 
um motor marítimo ou um motor marinizado. 

 

Comparando-se as característ icas desses dois  t ipos de motores (considerando -se ambos 
novos e de mesma potência), é correto afirmar: 

 

A) Motores marítimos possuem maior vida út il  do que motores marinizados.  

B) Motores marinizados tem a vantagem de serem mais  leves que os motores marítimos.  

C) Motores marítimos possuem menores câmaras de arrefec imento do que motores 

marinizados. 

D) Motores marinizados necess itam de muito menos acessórios  do que motores marítimos.  

 
 

11.  As máquinas de corrente alternada podem ser s íncronas e assíncronas.  Geradores ins talados 
em embarcações são s íncronos. Uma das caracterís ticas desse tipo de ger ador,  quando está 
em pleno func ionamento,  é o fato de que a  frequênc ia das tensões geradas depender de  uma  

combinação entre 
 

A) a veloc idade mecânica do rotor com a exc itação do campo.  

B) a veloc idade mecânica do rotor com o número de polos.  

C) o número de polos com a tensão na armadura. 

D) o número de polos com a corrente de armadura.  
 

 

12.  Bombas de porão possuem um mecanismo denominado “escova -comutador”,  que é parte 
integrante dos motores de corrente cont ínua.  A função desse dispos it ivo é: 

 

A) alternar a corrente no campo. 

B) alternar a corrente na armadura. 

C) ret i ficar a corrente na armadura. 

D) ret i ficar a corrente no campo.   
 

13.  As chaves soft -starters  são uti lizadas em motores de indução.  Sua aplicação minimiza efeitos 
indesejáveis  ao sistema elét rico das embarcações,  quando se t rata de corrente alternada 
produz ida por s istema de motogerador.  

 

Considere as seguintes afirmat ivas relac ionadas à chave sof t -start: 

 

I provoca part ida suave da carga a ser movimentada pelo motor;  

II  provoca parada suave da carga a ser movimentada pelo motor; 

III  controla ponto a ponto da veloc idade do motor;  

IV maximiza a intens idade de corrente na partida do motor.  

Assinale a opção que contem apenas as afirmativas verdadeiras.  
 

A) I e IV.    B) I e II.  C) II e III.  D) II e IV. 

 
 

14.  Os geradores para uso naval devem apresentar característ icas espec iais, de acordo com as 
exigências de instalações elét ricas cont idas nas normas de segurança em mar aberto,  as  quais  
são regidas pela DPC (Diretoria de Portos e Costas).  

No dimensionamento do motor de combustão acoplado a este tipo de gerador, é necessário que 
se tenha conhecimento da potência elét rica que será disponibilizada para abastecer o barco.  
Para um gerador de 75KVA, com rendimento de 80%, alimentando uma ins talação com fator 

de potênc ia de 0,8 indut ivo (sabendo-se que 1HP é igual a 745,7Watts),  enquadrar -se-á,  de 
forma satis fatória, um motor de 
 

A) 50HP.   B) 90HP.  C) 70HP.   D) 110HP. 
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15.  O grau de proteção mecânica dos invólucros de máquinas elét ricas obedecem a 
regulamentações da IEC (Comissão Elet rotécnica Internacional ) e da ABNT (Assoc iação 
Bras ileira de Normas Técnicas).  É des ignado pelas  let ras  IP,  seguidas de dois  algarismos. O 

primeiro algarismo indica o grau de proteção contra contatos ac identais  nas partes  ativas,  
bem como a penetração de corpos sólidos estranhos.  O segundo algarismo indica o grau de 
proteção contra entrada de líquidos,  por exemplo IP -22,  IP-54,  IP-55,  etc .  Quando vem  

seguido por mais  uma let ra,  indica se a proteção contra entrada de líqui dos foi tes tada com a 
máquina parada (S) ou em func ionamento (M), por exemplo IP -22M, IP-54S, IP-55S, etc. 
 

Ass inale a opção correta que indica o grau de proteção para máquinas sobre conveses de 
embarcações: 
 

A) IP-23S. 

B) IP-56. 

C) IP-21. 

D) IP-54M. 
 
 

16.  Quando atracadas,  as  embarcações,  normalmente,  passam a ser al imentadas pela rede 
costeira (concess ionária).  Nessa ocas ião,  o gerador do barco deverá estar desligado.  
Suponha-se que haja falha operac ional no instante dessa conexão (da concessionária com o 

s is tema elét rico do barco),  de modo que  o gerador (do  barco) não  tenha s ido des ligado 
(es tando ambos os sis temas l igados em estrela).   
Para que não haja avarias  no s istema elét rico,  com o paralelismo entre as  redes do barco 

(gerador) e da concessionária, alguns aspectos precisam ser observados.  
Seguem três aspectos relacionados ao paralelismo entre rede da concess ionária e gerador: 
 

I a corrente de l inha nominal do gerador ser diferente da corrente de l inha nominal da 

concessionária; 

II  a tensão de l inha da concess ionária ser diferente da tensão de l inha do gerador;  

III  a frequênc ia da corrente da rede elét rica da concess ionária ser igual à frequênc ia da 
tensão da rede elét rica do gerador. 

 
Após análise das afirmat ivas ac ima,  ass inale a opção correta. 

 

A) Todos os aspectos citados causam avarias .  

B) Os aspectos I e II não causam avarias . 

C) Os aspectos II e III não causam avarias . 

D) Os aspectos I e III não causam avarias . 
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OBSERVAÇÃO: Para responder às questões 17 e 18, cons idere o esq uema abaixo. 

 
 

17.  Em terra,  os  armazéns do cais  possuem frigoríficos que consomem uma determinada energia,  
de modo que,  em alguns casos, a concess ionária solicita que seja construída uma 

subestação para o fornec imento dessa energia.  A saída dessa subestação é o secundário de 
um t ransformador l igado em Y (estrela).  No esquema apresentado,  a tensão de alimentação 
primária é de 13.800Volts (VL=13.800V). 

 
Assinale a opção correta que indica o valor da tensão de l inha do secundário desse 

t ransformador. Cons idere aprox imações e a relação de t ransformação 108,7 ( = 108,7).   
 

A) 380 Volts . 

B) 127 Volts . 

C) 110 Volts . 

D) 220 Volts . 

 
 

18.  Uma máquina de t ração de 45HP (1 HP = 745,7Watts ),  com fator de potênc ia de 0,8 
(cosφ=0,8), está ligada ao secundário do t ransfo rmador do esquema, cuja tensão de 
alimentação primária é de 13.800Volts  (V L=13.800V).  Considerando aprox imações, a 

corrente de linha que alimenta essa máquina será de 
 

A) 191 Amperes. 

B) 153 Amperes. 

C) 110 Amperes.  

D) 200 Amperes. 
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OBSERVAÇÃO:Para responder às questões 19 e 20,  considere o esquema abaixo.  
 

 

Diagrama simples de fiação de um barco – não inclu i todos os equipamentos 

 

 
19.  Após analisar o esquema apresentado, cons idere as seguintes afirmações: 
 

I o motor externo possui apenas partida manual;  

II  a bomba de porão é operada por um motor assíncrono;  

III  o circuito de iluminação é protegido; 

IV a bateria possui vínculo com o aterramento. 

 

Assinale a opção que contem apenas as afirmativas verdadeiras.  
 

A) I e II. 

B) II e III.  

C) I e IV. 

D) III e IV. 

 
 

20.  Analisando as cargas pontuais  apresentadas no esquema, conclui -se que elas  estão 

dispostas de maneira tal que 
 

A) representam um c ircuito paralelo . 

B) representam um c ircuito série. 

C) representam um c ircuito mis to. 

D) não há elementos suficientes para definir o circuito. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
21.  A Rede Federal de Educação Profiss ional,  Cient ífica e Tecnológica,  inst ituída pela Lei nº 

11.892/2008,  é formada por um conjunto de ins t ituições de natureza jurídica de autarquia,  

detentoras de aut onomia adminis t rat iva,  patrimonial,  financeira,  didát ico -pedagógica e 
disc iplinar. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.  

 

I A educação profissional,  prevista pelo art.  39 da Lei 9.394/1996 e regida pelas  diret rizes 

definidas pelo Conselho Naciona l de Educação,  é desenvolvida por meio de cursos e 
programas de formação continuada de t rabalhadores,  de educação profissional técnica de 
nível médio e de educação profiss ional tecnológica de graduação e de pós -graduação. 

II  A oferta de cursos e programas  para a educação profissional observa duas premissas 

bás icas:  a es truturação em eixos mercadológicos,  cons iderando os diversos setores da 
economia local e regional,  e a art iculação com as áreas profissionais,  em função da 
empregabil idade e do empreendedori smo. 

III  Os Ins titutos  Federais  são ins tituições de educação superior,  bás ica e profiss ional, 

pluricurriculares e mult icampi,  especial izados na oferta de educação profissional e 
tecnológica nas diferentes modalidades de ens ino,  com base na conjugação de 
conhec imentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.  

IV Uma das finalidades dos Ins t itutos  Federais  é qualificar -se como centro de re ferênc ia 

no apoio à oferta do ens ino de c iênc ias  nas ins t ituições públicas de ens ino, 
oferecendo capac it ação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 
públicas de ensino. 

V Em se t ratando da art iculação dos cursos técnicos de nível médio e  o ens ino médio, 

es tão previs tas , legalmente,  as  seguintes formas de ofertas  específicas para o 
desenvol vimento dessa art iculação:  divers ificada,  integrada,  concomitante,  unificada e 
subsequente. 

 

Assinale a opção em que todas as afirmat ivas estão corretas.  
 

A) III,  IV e V.  B) I,  II e IV.  C) II,  III e V.  D) I,  III e IV. 
 

 
22.  A legis lação educac ional que estabelece as orientações curriculares para a educação 

profiss ional permit iu,  entre outras  medidas,  a criação do  Programa de Integração da Educação 

Profiss ional ao Ens ino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos  – PROEJA,  como 
uma polít ica de inc lus ão. 

  

Considerando as diret rizes nac ionais  vigentes,  julgue, se falsos (com F) ou verdadeiros  (com 

V),  os  fundamentos político-pedagógicos apresentados abaixo,  norteadores da organização 

curricular para o cumprimento dessa política.  
 

(   ) A integração curricular, visando a qualificação soc ial e profiss ional articulada à 
elevação da  escolaridade,  construída a part ir de  um processo democrático e 

part icipativo de discussão colet iva. 

(   ) A escola formadora de  sujeitos,  art iculada a um projeto coletivo de  em ancipação 
humana.  

(   ) A valorização de procedimentos técnicos,  visando a formação para o mercado de 
t rabalho. 

(   ) A compreensão e a cons ideração dos tempos e dos espaços de formação dos 

sujeitos da aprendizagem. 

(   ) A escola vinculada à realidade dos sujeitos. 

(   ) A gestão democrát ica, em cooperação com os projetos  de governo.  

(   ) O t rabalho como princ ípio educativo.  

 
Ass inale a opção em que a sequênc ia está correta.  
 
A) V, V, F, V, V, F e V.    C) F, V, V, F, F, V e V. 

B) F, V, F, V, V, F e V.  .  D) V, F, V, V, V, V e F. 
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23.  A educação profiss ional tem uma dimensão social int rínseca que extrapola a s imples 
preparação para uma ocupação específica no mundo do  t rabalho.  Nesse sentido,  torna -se 
impresc indível a implementação do currículo integrado.  Este último t raduz -se,  

fundamentalmente, num processo de 
 

A) art iculação e contextualização das prát icas educat ivas com as experiênc ias  dos docentes,  

orientado por uma postura pluridisc iplinar relevante para a construção do conhec imento . 
B) social ização e difusão de conhec imentos c ient íficos necessários  à formação propedêut ica, 

com base em conceitos  e habil idades construídos por meio de at ividades acadêmicas . 

C) art iculação e diálogo constante com a realidade,  em observânc ia às  característ icas do 
conhec imento (c ient íficas,   his tóricas, econômicas e socioculturais ),  dos sujeitos  e do 
meio em que o processo se desenvol ve.  

D) uniformização das prát icas pedagógicas, definida nos critérios  de seleção e organização 
de conteúdos e de procedimentos avaliat ivos,  a fim de assegurar o sucesso nos 
resultados da aprendizagem. 

 
24.  A aprendizagem é explicada por diferentes teorias  cognitivas,  tendo como referênc ia os 

pressupostos da Psicologia Evolut iva e da Psicologia da Aprendizagem. A part ir desse 

referenc ial,  relac ione cada abordagem teórica apresentada na primeira coluna ao seu 
respect ivo processo de desenvolvimento da  aprendizagem humana explic itado na segunda  
coluna. 

 

1 - Behaviorismo  
 

a (   )O desenvolvimento cognitivo é possibi li tado pela 
interação do sujeito com o outro e com o grupo 

social,  tendo como fator princ ipal a linguagem, 
num processo de amadurecimento das funções 
mentais  superiores. 

2 - Sóc io-histórica 

 

b(   )O processo de aprendizagem humana ocorre por 

meio do desenvol vimento de estruturas cognitivas,  
que se modificam por meio da adaptação,  
envolvendo a ass imilação e a acomodação, mediada 

pela equilibração dos esquemas cognit ivos.  

3 - Inteligências 
múltiplas 
 

c(   )A aprendizagem acontece pelo condic ionamento do 
comportamento, por meio do processo de 
est ímulo-resposta,  dependendo das variáveis  que 

se originam no ambiente. 

4 - Epistemologia 
genét ica 
 

d (   )Para que ocorra o desenvolvimento da 
aprendizagem humana, é prec iso ident ificar as 
capac idades cognitivas mais  evidentes  do 

indivíduo,  com o objet ivo  de explorá-las  e 
desenvol vê-las .  

 

Assinale a alternat iva cuja relação da primeira coluna com a segunda está correta.  
 

A) 1a;  2b;  3c;  4d.   C) 1b;  2c;  3a;  4d. 

B) 1c ; 2a;  3d;  4b.   D) 1d;  2b;  3c;  4a. 

 
25.  O educador precisa ut il izar diversas estratégias  didát ico-pedagógicas que favoreçam o 

desenvol vimento da aprendizagem. Uma delas é estimular,  no aluno,  a metacognição,  um 

processo que diz respeito ao desenvol vimento da capacidade de 
 

A) aprender a  aprender,  por  meio da  autorregulação,  da tomada de cons c iênc ia e do controle 
da própria aprendizagem, conhecendo os erros e os sucessos . 

B) representação da realidade,  como suporte para aprender semelhanças e diferenças entre 

vá rios  modelos cognitvos,  poss ibi l itando expor,  contras tar,  construir e redescrever o s  
próprios  modelos e os dos outros. 

C) assimilação dos conteúdos,  por meio da análise de s ituações problemas,  considerando o  

método dialético do pensamento. 
D) aprender conteúdos conceituais,  procedimentais  e at itudinais,  motivada po r centros  de 

interesses, em que a aquis ição do conhecimento se dá para além da cooperação,  da t roca 

e do diálogo. 
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