ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Condutor de Lancha
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3,
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 20 de novembro de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
19 de novembro de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO:
A hora da colheita
1

As pessoas me perguntam com frequência se a revolução tecnológica digital está

2

desacelerando. Elas querem saber se tecnologias, como o microprocessador ou a largura da banda

3

das redes, estão chegando ao limite de sua capacidade de evolução. Sob vários aspectos, acredito

4

que a revolução digital só agora esteja tomando corpo. O extraordinário progresso das últimas

5

décadas serviu apenas para estabelecer as bases para as transformações ainda mais profundas que

6

estarão porvir.

7

Numa análise preliminar, daqui a dez anos estaremos muito mais conectados às pessoas, às

8

comunidades que nos dizem respeito e a todas as informações e formas de entretenimento que nos

9

interessam.

10

À medida que a computação se tornar mais conectada e centrada no usuário, mais

11

onipresente e imóvel, mais natural e intuitiva, o poder transformador da tecnologia digital se

12

expandirá de várias maneiras. As duas áreas que receberão o maior impacto dessas mudanças serão

13

a comunicação por voz e a televisão.

14

O maior impacto que será sentido nos próximos dez anos diz respeito à disseminação da

15

revolução digital entre bilhões de pessoas ainda sem acesso aos instrumentos que permitem

16

participar da chamada "economia do conhecimento". Hoje, aproximadamente 1 milhão de pessoas

17

usam PCs. Embora pareça muito, representa uma fração modesta da população mundial de 6 bilhões

18

de pessoas. À medida que tornamos a tecnologia mais acessível e mais simples de usar, podemos

19

reduzir efetivamente o abismo entre as sociedades ricas e as mais pobres e estender as

20

oportunidades sociais e econômicas a toda humanidade. Essas oportunidades podem ser traduzidas

21

em maior acesso à educação, à informação, à saúde e aos mercados globais.

22

É ainda mais animador olhar para a frente e deslumbrar um mundo no qual esse sonho

23

envolverá países e lugares remotos do globo, capacitando bilhões de pessoas a participar da

24

economia do conhecimento. À proporção que isso ocorre, vão surgindo novas ideias, aparecem

25

novas empresas e são desenvolvidos grandes avanços na ciência e na medicina. O resultado, estou

26

certo, será o surgimento de uma onda de inovações que tornará nossa vida mais plena, mais

27

produtiva e mais gratificante.
GATES, Bill. A hora da colheita. IN: http://tecnologiasnoensino.blogspot.com.br
Com Adaptações.

CARGO: CONDUTOR DE LANCHA
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01) A partir das informações do texto, pode-se concluir:
A) As pessoas que, hoje em dia, não têm acesso à
internet estão fadadas à alienação cultural e social.
B) Os benefícios da computação são diretamente
proporcionais ao número de habitantes do
país unicamente nas nações industrializadas.
C) O homem, num futuro próximo, com as facilidades
proporcionadas
pela
revolução
digital,
suplantará problemas de qualquer natureza e/ou
gravidade.
D) O aumento progressivo de pessoas que terão acesso
à "economia do conhecimento" está atrelado
também a investimentos realizados, com esse fim, no
âmbito tecnológico.

02) Segundo o autor do texto, ele tem a
A) certeza de que a tecnologia é a maior responsável,
hoje, pela exclusão social,
B) consciência de que o alcance das oportunidades
oferecidas pelos avanços tecnológicos ainda é muito
restrito.
C) certeza de que, em princípio, o crescimento
das sociedades é mais um problema tecnológico do
que propriamente educacional.
D) ideia de que, daqui a bem poucos anos, haverá
igualdade de acesso à "economia do conhecimento"
por todos os países do mundo.

03) Está subentendida a presença de um "abismo entre
as sociedades ricas e as mais pobres" (L.19),
quanto à retidão comportamental do povo de uma
nação para com o da outra, no fragmento transcrito
em
A) "Na noite anterior, queríamos um restaurante, ele
indicou o Le Petit Chef. Ao sair, pedimos as chaves
dos quartos e da porta da frente.
'Não tem. Fica tudo aberto'. Espantoso. Nesse mundo
isso ainda existe?
Deixamos, nos quartos abertos, malas, travellers,
passaportes. E a capa Burberry. Nem mantivemos o
condicionamento brasileiro desconfiado. Coisas boas
são assimiladas rapidamente". (Ignácio de Loyola
Brandão).
B) "A vida é bela, e me sinto como se estivesse ganho o
Oscar, mesmo sendo brasileiro. Claro que sei que os
desempregados e os sem-terra estão lá exigindo seus
direitos. Claro que sei que ali, ao lado da minha casa,
no Rio, está aquela favela, onde logo na entrada não
se distingue o lixo humano da miséria empilhada
pela própria Comlurb." (Affonso Romano de
Sant’Anna).
CARGO: CONDUTOR DE LANCHA

C) "Todos os anos nascem no mundo 20 milhões de
crianças prematuras, com peso inferior a dois quilos.
[...] Salvá-las é uma tarefa das políticas públicas de
saúde. [...] Em 1979, o Instituto Materno-Infantil de
Bogotá, na Colômbia, desenvolveu um método ao
mesmo tempo mais barato e eficiente de resolver
esse problema: a mãe-canguru. [...]
No Brasil, mais de 20 maternidades estão adotando o
método." (Márcio Moreira Alves).
D) "Enquanto boa parte da população brasileira afunda
em dívidas, no desespero ou em ambos, uma nova
classe surge, triunfante: a dos emergentes. [...]
[...] Como o profeta Jonas, o emergente sente-se
perseguido por um peixe enorme que um dia vai
engoli-lo e levá-lo para uma praia distante, mas para
as profundezas." (Moacyr Scliar).

04) O vocábulo "se", em "As pessoas me perguntam com

frequência se a revolução tecnológica digital está
desacelerando." (L.1/2),
tem o mesmo valor
morfológico que o conectivo “que” destacado em

A) "Sob vários aspectos, acredito que a revolução
digital só agora esteja tomando corpo." (L.3/4).
B) "para estabelecer as bases para as transformações
ainda mais profundas que estão por vir." (L.5/6).
C) "daqui a dez anos estaremos muito mais conectados
às pessoas, às comunidades que nos dizem respeito"
(L.7/8).
D) "entre bilhões de pessoas ainda sem acesso aos
instrumentos que permitem participar da chamada
'economia de conhecimento'". (L.15/16).

05) A palavra “frequência” (L.1) e “querem” (L.2)
possuem, respectivamente:

A)
B)
C)
D)

10 e 6 fonemas
9 e 4 fonemas
9 e 6 fonemas
9 e 5 fonemas

06) Observe as expressões abaixo:
I. "Embora pareça muito, representa uma fração
modesta da população mundial de 6 bilhões de
pessoas. " (L.17/18)
II. "À medida que a computação se tornar mais
conectada e centrada no usuário." (L.10)
As expressões em negrito, nos fragmentos em
destaque, estabelecem, respectivamente, as relações
de
A)
B)
C)
D)

conclusão e adição.
ressalva e ressalva.
concessão e proporção.
adversidade e alternativa.
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07) As palavras “aparecem” (L.24), “ideias” (L.24) e
“países” (L.23) são respectivamente:

12) Marque a alterativa CORRETA:
A) Na palavra “humanidade” (L.20), o encontro “-hu”

A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona

constitui exemplo de dígrafo.

B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona

B) Na palavra “receberão” (L.12),

C) Paroxítona – paroxítona – paroxítona
D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona

08) A alternativa em que o termo transcrito em negrito
constitui um caracterizador do substantivo é:

o

/o/ é vogal,

enquanto no vocábulo “querem” (L.2), o /u/ é
semivogal.
C) Na palavra “Hoje” (L.16), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
D) A palavra “saúde” (L.21) recebe acento por ser
paroxítona.

A) “...apenas” (L.5).
B) “...todas” (L.8).
C) “extraordinário” (L.4)
D) “muito” (L.17).

13) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo, um
hiato e um dígrafo, respectivamente:
A) “áreas” (L.12) - “intuitiva” (L.11) - “disseminação”
(L.14).

09) Pertence à mesma classe gramatical da palavra “só”,
em “a revolução digital só agora esteja tomando
corpo” (L.4), o vocábulo da alternativa:

B) “tecnologia” (L.11) - “países” (L.23) - “esse” (L.22).
C) “muito” (L.17) - “tecnologia” (L.18) - “profundas”
(L.5).

A) “ainda” (L.15).

D) “vários” (L.3) - “mais” (L.26) - “pessoas” (L.18).

B) “se” (L.2).
C) “vários’ (L.3).

14) Do ponto de vista sintático, o vocábulo “me”, em “As

D) “simples” (L.18).

pessoas me perguntam com frequência se a

10) O termo destacado expressa intensidade na

revolução tecnológica digital está desacelerando.”

alternativa:

(L.1/2), desempenha a função de:

A) "todas" (L.8).

A) Sujeito

B) “mais” (L.5).
C) “várias” (L.12).
D) “aproximadamente” (L.16).

11) Sobre a

expressão em destaque na oração

“aparecem novas empresas” (L.24/25), pode-se
afirmar:

B) Objeto indireto
C) Complemento nominal
D) Objeto direto.

15) Sobre a oração “...esse sonho envolverá países e
lugares remotos do globo” (L.22/23), pode-se
afirmar:

A) Constitui objeto

A) Possui sujeito indeterminado

B) Constitui sujeito composto da oração.

B) O núcleo do predicado é um nome.

C) Constitui objeto indireto

C) O núcleo do predicado é um verbo

D) Constitui o sujeito da oração.

D) Há dois núcleos no predicado, um verbo e um nome.

CARGO: CONDUTOR DE LANCHA
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MATEMÁTICA
16) Julgue os itens a seguir em V caso seja verdadeiro
e F caso seja falso e marque a alternativa
correspondente:

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

I. O conjunto dos números naturais é infinito.
II. O conjunto dos números naturais contém todos os
números inteiros.
III. O sucessor de cada número do conjunto natural é
igual a soma dele mesmo com uma unidade.
A)
B)
C)
D)

penas a alternativa I está correta.
Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Apenas as alternativas I e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

17) Ao chegar ao supermercado uma pessoa verifica

que uma unidade de um produto custa R$ 2,25
mas ao comprar a partir de 3 unidades o valor
unitário cai para R$ 2,00. Quanto essa pessoa vai
pagar se adquirir 2 unidades?

A)
B)
C)
D)

5,00
4,50
4,00
2,25

18) Uma pizza foi dividida em 12 pedaços logo ¼ da
pizza corresponde a:

A)
B)
C)
D)

2 pedaços
3 pedaços
4 pedaços
5 pedaços

19) O número decimal 2,22 corresponde a que
fração:

A)
B)
C)
D)

2/10
22/10
222/100
2222/100

20) Ao querer comprar um troféu que custava 258

reais um grupo de três amigos conseguiu um
desconto de 18 reais. Sabendo que a compra foi
realizada, o valor pago foi dividido igualmente
entre os três, quanto cada um pagou?

A)
B)
C)
D)

92,00
86,00
85,00
80,00

CARGO: CONDUTOR DE LANCHA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Após uma pessoa ser salva de um afogamento, for

25) Em casos de incêndio dentro da embarcação,

necessário realizar a respiração boca a boca, qual a
frequência de sopros por minuto?

assinale a alternativa do procedimento que não deve

A) De 5 a 10 sopros por minuto.

ser feito:

B) De 10 a 15 sopros por minuto.

A) Se estiver na popa da embarcação e ver sair fumaça

C) De 15 a 20 sopros por minuto.

no console de navegação, o extintor que deve se

D) De 20 a 25 sopros por minuto.

pegar é o de CO2.

22) Numa situação onde há a vítima com grandes
hemorragias, qual o procedimento CORRETO a
realizar?
A) Desapertar o torniquete, depois de 30 minutos e
reapertá-lo, independente de ter parado a
hemorragia.
B) Nunca desapertar o torniquete, enquanto a
hemorragia estiver ocorrendo.
C) Verificar se ela respira e fazer massagem cardíaca
externa.
D) Não dar líquidos enquanto estiver inconsciente e
mantê-la agasalhada.

23) Com relação a Hipotermia, NÃO é correto afirmar
que:

A) Os seres humanos são homeotérmicos por natureza,
isto é, possuem a temperatura de seu organismo
sempre constante, em torno de 37oC, podendo ter
pequenas variações nesse número (de 0,2ºC a 0,4ºC).
Quando a temperatura do corpo fica abaixo de 35oC,
acontece a hipotermia.
B) A hipotermia se não contornada com rapidez pode
levar à morte.
C) O aumento da glicose no sangue leva a sonolência,
rigidez muscular e consequentemente a hipotermia.
D) Uma infecção ou uma hemorragia podem causar
hipotermia.

24) Em locais de difícil acesso, o combate a incêndio
deve ser feito de que maneira?

A) Devem ser combatidos com difusores fixos.
B) Devem ser combatidos com sistemas móveis de
agentes extintores.
C) Devem ser combatidos usando extintores portáteis
de pó químico.
D) Devem ser combatidos através de insuflação.

CARGO: CONDUTOR DE LANCHA

B) Ao me deparar com um incêndio no painel elétrico
da minha lancha devo preferencialmente utilizar um
extintor de CO2.
C) Estou na cabine de comando e começo a sentir
cheiro de queimado vindo do motor. O extintor
portátil que deverei pegar é o de pó químico seco.
D) A água é um agente extintor que pode ser utilizado
nos incêndios em acomodações.

26) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for
verdadeira e (F) se for falsa, e em seguida marque a
alternativa CORRETA:
( ) A maioria dos barcos de esporte e recreio é fabricada
em fibra de vidro. Este material pode entrar em
combustão quando submetido a altas temperaturas.
Classifica-se um incêndio em fibra de vidro como um
incêndio da Classe “A” (combustível sólido).
( ) O incêndio da classe “D” é o que ocorre em líquidos
inflamáveis (gasolina, álcool, éter, etc). São
identificados por um quadrado vermelho com a letra
“D” no centro.
( ) Os extintores de CO2 são utilizados prioritariamente
em incêndios que envolvem metais combustíveis
como sódio, potássio, magnésio, titânio e alumínio
( ) A água salgada não deve ser utilizada na extinção de
incêndios classe "C" por ser boa condutora de
eletricidade.
A) ( F ), ( V ), ( F ), ( V )
B) ( V ), ( F ), ( F ), ( F )
C) ( F ), ( F ), ( V), ( F )
D) ( V ), ( F ), ( F ), ( V )
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27) Nas alternativas abaixo, assinale a que contém o
termo que completa o enunciado a seguir:
“________________serve para movimentar as espias
durante as atracações/desatracações e movimentar
grandes pesos. Nos navios da Marinha do Brasil,
os(as)_________________substituem
as
grandes
máquinas de suspender dos navios mercantes. A
diferença entre os(as) ____________________ e as
máquinas de suspender está na posição dos seus
tambores que, no(na) _________________, fica situado na
posição vertical e a sua máquina propulsora oculta,
em cobertas abaixo.”
A) Ancora(as)
B) Cabrestante(as)
C) Guincho(os)
D) Coroa(as) de Barbotin

28) Verifique a veracidade das afirmações abaixo e em
seguida marque a alternativa CORRETA:
I.

Numa atracação, com vento ou corrente
perpendicular ao cais, com aproximação a
barlavento, deve-se aproximar com a embarcação
com um ângulo aproximado de 45º com o cais.
Numa atracação, com vento ou corrente
perpendicular ao cais, com aproximação a sotavento,
deve-se aproximar com a embarcação paralela ao
cais, com pouco seguimento.
Numa atracação com vento ou corrente, paralelos ao
cais, deve-se aproximar com a embarcação sempre
em direção ao vento ou corrente, com ângulo agudo
ao cais.

II.

III.

A)
B)
C)
D)

Todas as afirmações são falsas.
Apenas a afirmação I e II são verdadeiras.
Todas as afirmações são verdadeiras.
Apenas a afirmação III é verdadeira.

29) Sobre âncoras, fundear e suspender marque a
alternativa INCORRETA:

A) Deve-se fundear a embarcação de esporte e recreio,
com a âncora Danforth, evitando os fundeadouros de
tença de areia dura.
B) Para se suspender de um fundeadouro, devemos ir
recolhendo a âncora, com máquina devagar adiante,
caso a amarra esteja tesada para vante.
C) A âncora Almirantado é a mais comum a bordo das
embarcações de esporte e recreio.
D) A ligação da âncora com embarcação se faz pela
amarra, a amarra é constituída de quartéis. Um
quartel tem um comprimento de aproximadamente
25 metros de amarra. A quartelada, comprimento
total da amarra paga, é chamada de filame.

CARGO: CONDUTOR DE LANCHA

30) Quanto ao balizamento e sinalização luminosa NÃO
é correto afirmar que:
A) O único caso em que utilizamos um balizamento
dobrado, com dois sinais iguais é no caso de perigo
isolado não registrado na carta náutica.
B) À noite, a cor da luz emitida, pelo balizamento de
canal preferencial a boreste (BE) é verde.
C) No balizamento de uma hidrovia, ao observar-se um
sinal “H” numa placa, à margem do rio, significa
seguir meio do canal.
D) O balizamento que indica qual o quadrante que, a
partir dele, temos águas seguras, tem as cores
amarela e branca.

31) Qual tipo de embarcação deve exibir duas luzes
brancas no mastro?

A) Embarcação com reboque de menos 200 metros de
comprimento.
B) Embarcações de esporte e recreio de comprimento
inferior a 12 metros
C) Embarcação com reboque de mais de 200 metros de
comprimento
D) Embarcação de grande porte que carrega cargas
perigosas.

32) Os sinais sonoros que podem ser emitidos por

apitos, buzinas ou ainda sinos, são utilizados nas
situações de manobra, advertência e em baixa
visibilidade. Quando emitido um sinal sonoro de um
apito longo de dois em dois minutos, isso significa
que:

A) Que existe embarcação parada, em visibilidade
restrita.
B) Que não entendi suas intenções de manobra.
C) Que existe embarcação a motor em movimento, com
visibilidade restrita.
D) Que tenciono ou estou ultrapassando por boreste.

33) No tráfego marítimo, assinale a alternativa abaixo
do que NÃO é o correto a fazer:

A) Na situação de Roda a Roda, ou seja, as embarcações
Proa com Proa, as duas guinam para Boreste.
B) A forma mais correta de cruzar uma embarcação
com outra embarcação vindo em sentido contrário é
bombordo com bombordo (luz vermelha/encarnada
com luz vermelha/encarnada).
C) Na situação de rumos cruzados, tem preferência de
passagem a embarcação que avistar outra pelo seu
Boreste, isto é, a que vê a luz verde.
D) No caso de uma embarcação alcançando a outra, tem
preferência de passagem a que está com maior
velocidade, alcançadora, que deverá manobrar para
passar pela outra, à frente.
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34) Sobre a navegação em canais e rios é CORRETO
afirmar que:
A) Quando duas embarcações navegam num canal
estreito, em rumos opostos, aproximando-se, ambos
devem tomar a margem de seu bombordo.
B) No caso de um rio onde duas lanchas de esporte e
recreio navegam em rumos opostos, a embarcação
que vem a favor da corrente deverá se posicionar no
meio do rio e a outra na sua margem de boreste (BE),
sendo que a que vem a favor da corrente tem
preferência.
C) Em canais estreitos as embarcações devem navegar
pela margem mais próxima a seu boreste (BE) e
sempre manobrar para bombordo (BB) quando
verificar o risco de colisão.
D) Num canal ou rio, principalmente estreito, a
embarcação maior tem que dar preferência à menor.

35) De acordo com a NORMAM-03/DPC, o material de
Salvatagem classificado como Classe I é:
A) Para uso nas embarcações
Navegação Costeira.

empregadas

na

B) Utilizado nas embarcações
Navegação Oceânica.

empregadas

na

C) Para uso nas embarcações empregadas na navegação
interior.
D) Empregado exclusivamente em atividades esportivas
e embarcações miúdas.

36) Uma habilidade muito valiosa e bem requisitada no
meio corporativo pelas grandes empresas é a
capacidade de relacionamento interpessoal. Das
afirmações abaixo, qual delas não contribui para o
aprimoramento desse relacionamento?
A) Manter relações de longo prazo com os colegas de
trabalho fora do ambiente profissional.
B) Dominar as habilidades interpessoais importantes,
como escutar os outros.
C) Trabalhar orientando-se nas pessoas e não nas
tarefas.
D) Procurar não tratar de forma personalizada as
pessoas dos seus relacionamentos.

CARGO: CONDUTOR DE LANCHA

37) A Higiene do Trabalho está relacionada com as
condições ambientais do trabalho que garantam, ao
trabalhador, realizar suas tarefas com a preservação
de sua saúde física e mental. O que proporciona
conforto, ao trabalhador, durante o desempenho de
sua atividade, evitando o aparecimento de lesões por
esforço repetitivo é:
A) A insalubridade
B) A periculosidade
C) A ergonomia
D) O Técnico de Segurança do Trabalho

38) Com respeito às condutas éticas, previstas no Código

de Ética do Servidor Público Civil, NÃO é correto
afirmar que:

A) A publicidade de todo ato administrativo constitui
requisito indispensável à sua eficácia e moralidade,
ensejando sua omissão comprometimento ético
contra o bem comum, imputável a quem a negar.
B) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo
dedicados ao serviço público caracterizam o esforço
pela disciplina. Tratar mal ao administrado pode
causar-lhe dano moral.
C) A eficácia e a consciência dos princípios morais são
primados maiores que devem nortear o servidor
público no exercício do cargo ou função.
D) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na
conduta do servidor público, é que poderá
consolidar a moralidade do ato administrativo.

39) Sobre as regras básicas de navegação assinale a
alternativa CORRETA:

A) Quando dois barcos a motor (inclusive jets)
estiverem em rumos opostos, ambos devem guinar
para bombordo. Jamais se deve esperar que apenas o
outro desvie, da mesma forma como guinar para o
lado oposto, a boreste, é extremamente perigoso.
B) Entre dois veleiros, a preferência é do que estiver
recebendo o vento por boreste, ou seja, que tenha
suas velas infladas à esquerda em relação ao casco. Já
entre veleiros que recebam o vento pelo mesmo
bordo, a preferência é de quem estiver a sotavento,
ou seja, do lado que o vento "sai".
C) Na situação onde houver duas lanchas, a preferência
é, sempre, da que vem a bombordo. Ela deve manter
o rumo e a velocidade, enquanto a outra passa pela
sua popa. Serve, também, para qualquer embarcação
a motor, como jets.
D) A regra básica é quem tem menor velocidade, cede
passagem. Ou seja, veleiros devem abrir caminho
para jet skis e lanchas, que, por sua vez, devem dar
preferência aos barcos a remo ou de pescadores, e
todos devem desviar dos navios.
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40) Relacione abaixo a coluna 1 com a coluna 2, identificando as partes de uma embarcação, e em seguida marque a
alternativa CORRETA:
COLUNA 1

COLUNA 2

( 1 ) Bombordo

( ) É o mesmo que bochecha, significa também uma direção qualquer entre a proa e o
través.

( 2 ) Boreste

( ) São as partes curvas do costado de um bordo e de outro, próximas à popa.

( 3 ) Amura

( ) Apêndice situado na proa, abaixo da linha de flutuação, cuja forma é projetada para
reduzir a resistência à propulsão do navio.

( 4 ) Alheta

( ) É o bordo à direita de quem olha da popa para a proa, com a pessoa situada no
plano longitudinal.

( 5 ) Bulbo

( ) É o bordo à esquerda de quem olha da popa para a proa, com a pessoa situada no
plano longitudinal.

A) ( 5 ), ( 4 ), ( 3 ), ( 2 ), ( 1 )
B) ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 1 ), ( 2 )
C) ( 5 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 1 ), ( 2 )
D) ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 2 ), ( 1 )

CARGO: CONDUTOR DE LANCHA
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