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1) Um determinado navio, antes de iniciar a operação de

carregamento, apresentava calado a vante de 5,60 metros e a

ré de 5,00 metros. Após essa operação ficou com calado a
vante de 5,80 metros e a ré de 6,00 metros. Qual o valor, em
metros, da variação do compasso e da imersão, respectiva-

mente?

(A) 0,60 para a popa e 0,40

(B) 0,65 para a proa e 0,45

(C) 0,75 para a proa e 0,50

(D) 0, 80 para a popa e 0, 60

(E) 0, 90 para a proa e 0, 75
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2) Considerando o IMO Standard Communication Phrases,

assinale entre as mensagens abaixo a opção completa e
correta.

(A) PAN PAN PAN PAN PAN PAN
- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

MOTOR VESSEL "BIRTE" CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO
- POSITION SIX TWO DEGREES ONE ONE DECIMAL EIGHT MINUTES

NORTH ZERO ZERO SEVEN DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST
- I AM ON FIRE AFTER EXPLOSION

- I REQUIRE FIRE FIGHTING ASSISTANCE
- SMOKE TOXIC OVER

(B) MAYDAY MAYDAY MAYDAY

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS
- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

MOTOR VESSEL "BIRTE" CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO

- POSITION SIX TWO DEGREES ONE ONE DECIMAL EIGHT MINUTES

NORTH ZERO ZERO SEVEN DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST
- I HAVE PROBLEMS WITH ENGINES
- I REQUIRE TUG ASSISTANCE

(C) SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ
ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS IN AREA PETER REEF
- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

MOTOR VESSEL "BIRTE" CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO
- POSITION SIX TWO DEGREES ONE ONE DECIMAL EIGHT MINUTES

NORTH ZERO ZERO SEVEN DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST
- DANGEROUS WRECK LOCATED IN POSITION TWO NAUTICAL MILES

SOUTH OF PETER REEF OVER

(D) PAN PAN PAN PAN PAN PAN

ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS IN AREA PETER REEF
- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

MOTOR VESSEL "BIRTE" CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO
- DANGEROUS WRECK LOCATED IN POSITION TWO NAUTICAL MILES

SOUTH OF PETER REEF OVER

(E) MAYDAY MAYDAY MAYDAY

ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS IN AREA PETER REEF

- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO

MOTORVESSEL "BIRTE" CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO
- DANGEROUS WRECK LOCATED IN POSITION TWO NAUTICAL MILES

SOUTH OF PETER REEF OVER
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3) Que fontes de erro do Global Positioning System - GPS - são

corrigidas pelo Diferencial Global Positioning System -

DGPS?

(A) Disponibilidade seletiva, o acerto dos relógios dos

satélites e as diferenças de coordenadas UTM.

(B) Disponibilidade seletiva, os erros dos relógios dos

satélites, atrasos ionosféricos e troposféricos e dife-

rença de freqüências de transmissão.

(C) Disponibilidade seletiva, os erros dos relógios dos

satélites, erros dos receptores e atrasos ionosféricos e

troposféricos.

(D) Disponibilidade seletiva, os erros dos relógios dos

satélites, erros dos receptores, atrasos ionosféricos e

troposféricos e o sistema geodésico adotado WGS.

(E) Disponibilidade seletiva, o acerto dos relógios dos

satélites, os erros dos receptores e atrasos ionosféri-

cos e troposféricos.

4) Um navio petroleiro está saindo de um canal, à noite, com

Prático a bordo e com uma pequena folga abaixo da quilha. Em

dado momento, o timoneiro avisa que o leme, por vezes, não

está atendendo, causando dificuldade no governo do navio.

Nesta situação que luzes e marcas o navio deverá exibir?

(A) Duas luzes verdes no lais da verga do mastro.

(B) Duas luzes circulares encarnadas na vertical no mastro

principal.

(C) Três luzes circulares encarnadas na vertical no mastro

principal.

(D) Três luzes circulares na vertical no mastro principal,

sendo as luzes superior e inferior encarnadas e a do

meio branca.

(E) Duas luzes circulares na vertical no mastro principal,

sendo a luz superior encarnada e a inferior branca.

5) Após ter emitido um alerta de socorro, o comandante

determina que a tripulação abandone o navio. Que equipamento

deve ser levado para a embarcação de salvatagem para

auxiliar o navio/aeronave de salvamento na localização dos

náufragos?

(A) NAVTEX.

(B) INMARSAT M.

(C) LUT.

(D) SART .

(E) DSC.
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6) O deslocamento leve de um determinado navio é de 3.000t e o

KG igual a 6,00m.

Foram embarcados os seguintes pesos:

Tanque n° 3 200t KG = 0,50m;

Tanque n° 10 500t KG = 0,40m;

Tanque n° 2 1000t KG = 5,20m.

O KM, após o carregamento, ficou em 6,20m. Para fim de

cálculo, o efeito de superfície livre foi considerado igual

a zero.
Qual a altura metacêntrica após o embarque dos pesos

citados?

(A) 0,90m

(B) 1, 15m

(C) 1,20m

(D) 1, 80m

(E) 2,20m

7) Assinale a opção que apresenta alguns cuidados a serem

observados para o traçado de margens de segurança.

(A) As resistências friccionais, da formação de ondas e do

ar, que afetam o deslocamento do navio.

(B) O efeito do vento e da corrente sobre o calado, o trim e

a banda do navio.

(C) As curvas de crash stop, de Dieaudonnée, de rudder

cycling e a experiência do planejador.
(D) As dimensões do navio (deslocamento, comprimento, calado

e boca), a precisão do sistema de navegação empregado

e a ocorrência de corrente de maré.

(E) O sistema de balizamento IALA A ou IALA B e o grau de

visibilidade atmosférica.
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8) Um navio encontra-se a plena carga, após o pôr do sol,

parado nas proximidades do canal de acesso ao Terminal da

Ilha Grande, com uma folga abaixo da quilha 10% acima de seu

calado, e aguardando o Prático. A lancha do Prático, durante

a aproximação do navio, utiliza o canal apropriado de VHF e

informa que o Prático, que deveria embarcar no navio, está

se sentindo mal e retornará ao porto para atendimento médi-

co. Que luzes de navegação o navio deverá exibir?

(A) Uma luz de mastro a vante; uma segunda luz de mastro a

ré e mais alta que a de vante; luzes de bordo (verde a

boreste e encarnada a bombordo) e uma luz de alcançado.

(B) Uma luz de mastro a vante; uma segunda luz de mastro a

ré e mais alta que a de vante; luzes de bordo (verde a

boreste e encarnada a bombordo); uma luz de alcançado, e

duas luzes circulares encarnadas dispostas em linha

vertical, onde melhor possam ser vistas.

(C) Uma luz de mastro a vante; uma segunda luz de mastro a
ré e mais alta que a de vante; luzes de bordo (verde a

boreste e encarnada a bombordo); uma luz de alcançado e

três luzes circulares encarnadas dispostas em linha

vertical, onde melhor possam ser vistas.

(D) Na parte de vante, uma luz circular branca na/ou próximo

da popa e, em nível mais baixo que a luz de vante, uma

luz circular branca.

(E) Uma luz de mastro a vante, uma segunda luz de mastro a

ré e mais alta que a de vante; luzes de bordo (verde a

boreste e encarnada a bombordo), uma luz de alcançado e

duas luzes circulares encarnadas dispostas em linha

vertical.

9) Na interpretação da carta sinótica de pressão ao nível do

mar, o navegante pode identificar a ocorrência de frente

fria, frente quente, frente oclusa ou a situação de frente

fria estacionária, observando a simbologia padrão utilizada

nas cartas.
Assinale a resposta correta, que identifica uma frente

estacionária.

(A) Linha tracejada em preto.

(B) Linha azul com triângulos azuis.

(C) Linha vermelha com semicírculos vermelhos.

(D) Linha com triângulos azuis e semicírculos vermelhos em

lados opostos.

(E) Linha com triângulos azuis e semicírculos vermelhos do

mesmo lado.
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10) Um navio petroleiro, em águas parelhas, está com Prático

a bordo, atracando em um píer sem influência ambiental

(vento e/ou corrente), assistido por dois rebocadores

(empurradores) posicionados na bochecha e alheta, isto

é, no primeiro terço de vante e no último terço do navio.

Ambos os rebocadores estão empregando a mesma força.

Baseando-se no conceito de ponto pivô, analise a situação

acima e assinale a opção correta.

(A) Quando o navio estiver com movimento para vante, o

rebocador de vante aproximará o navio mais lentamente

para o píer.

(B) Quando o navio estiver com movimento para vante, o rebo-

cador de vante aproximará o navio mais rapidamente para

o píer.

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

rebocador de ré aproximará a popa mais rapidamente para

o píer.

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

se aproximarão do píer igualmente.

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

se afastarão do píer igualmente.

11) Considerando que o comportamento da umidade relativa (UR) é

de grande importância para um possível surgimento de névoa

úmida à superfície e nebulosidade nos níveis mais elevados,

pode-se afirmar que

(A) no verão, o forte aquecimento da superfície é fundamen-

tal para a formação de nebulosidade.

(B) no inverno, a UR do ar é sempre pequena.

(C) o movimento ascendente do ar e a elevação da UR estão

associados.

(D) a divergência à superfície favorece a ocorrência de

névoa úmida.

(E) no inverno a UR do ar é sempre elevada.
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12) De acordo com os artigos da convenção internacional para a

prevenção da poluição por navios, as Partes concordam quanto

ao seguinte:

(A) "descarga" inclui a liberação de substâncias danosas

resultantes diretamente da exploração, prospecção e do

processamento ao largo (offshore) dos recursos minerais

do fundo do mar.
(B) a convenção deverá ser aplicada a navios não autorizados

a arvorar a bandeira de uma Parte, mas que operam sob a

autoridade de uma Parte.

(C) com relação a navios de Estados que não sejam Partes da

convenção, as Partes deverão aplicar as prescrições da

presente convenção, da maneira que possa ser necessária,

para assegurar um tratamento preferencial a tais navios.

(D) quando um navio for indevidamente retido ou retardado

com base nos artigos 4, 5 ou 6 da presente convenção,

fará jus a um novo certificado válido emitido pela

Administração responsável pelo atraso.

(E) devem ser realizados todos os esforços para evitar que

um navio seja retido ou retardado em decorrência de

incidentes de poluição por óleo.

13) Assinale a opção correta no que diz respeito ao serviço

de quarto no porto, segundo as normas contidas no código

STCW.

(A) O oficial encarregado do serviço de quarto no convés
deverá decidir sobre a composição e a duração desse

serviço.

(B) O oficial encarregado do serviço de quarto no convés

deverá ser um oficial qualificado, se o Comandante

considerar necessário.
(C) Em caso de emergência, o oficial encarregado do serviço

de quarto no convés não deverá adotar providência alguma

até que se consiga informar ao Comandante.

(D) O oficial encarregado do serviço de quarto no convés

deverá informar antecipadamente variações pretendidas de
velocidade de rotações da máquina.

(E) O oficial encarregado do serviço de quarto no convés

deverá identificar corretamente todos os sinais relevan-

tes de auxílio à navegação.
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14) Para auxiliar uma investigação de acidente, os navios,

quando empregados em viagens internacionais e sujeitos ao

disposto na regra 1.4 do capítulo V da convenção SOLAS,

deverão ser dotados de

(A) rádio baliza indicadora de posição em emergência.

(B) sistema de controle de rumo.
(C) chamada seletiva digital.

(D) registrador de dados de viagem.

(E) registro contínuo de dados.

15) O principal benefício do emprego da técnica de navegação

indexada, em condições de boa ou baixa visibilidade, é

(A) o conhecimento da performance do radar como um todo.

(B) o conhecimento da posição do navio em relação à derrota

planejada.

(C) o correto traçado da linha paralela indexada.

(D) o conhecimento das condições de visibilidade vigentes .

(E) o conhecimento do erro do método de navegação adotado.

16) A convenção SOLAS estipula que todos os navios, independen-

temente de seu porte, deverão ter cartas e publicações
náuticas para planejar e apresentar a derrota do navio

para a viagem pretendida e para plotar e monitorar as

posições durante toda a viagem. Se esta função for parcial

ou integralmente desempenhada por meios eletrônicos, o navio

deverá ter

(A) dispositivos de reserva para atender aos requisitos

funcionais mencionados.
(B) sistema de identificação automática.
(C) meios para plotar automaticamente a distância e a

marcação de outros alvos para verificar o risco de

abalroamento.

(D) um meio para corrigir sempre a proa e as marcações

magnéticas para verdadeiras.

(E) um dispositivo para indicar a velocidade e a distância

no fundo.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2008

Profissão : CIÊNCIAS NÁUTICAS - ÁREA DE NÁUTICA

8/ 21



17) Um navio está com 7.200 toneladas de deslocamento, tem KG

igual a 6,90m e KM igual a 7,40m. Qual a quantidade de

carga, em toneladas, que poderá ser embarcada em um convés

de KG igual a 10,10m para que o navio fique com altura
metacêntrica de 0,30m?

(A) 240

(B) 300

(C) 320

(D) 380

(E) 480

18) Para os efeitos do Anexo III da convenção MARPOL,

"substâncias danosas" são aquelas identificadas como

poluentes marinhos

(A) no código BC.

(B) no código NOx.

(C) no código IMDG.

(D) no código IBC.

(E) na convenção CLC.

19) Na análise das condições propícias para ocorrência de

nevoeiro de advecção na região marítima costeira, o

navegante deve atentar para o fato de que, obrigatoriamente,

a

(A) hora propícia para ocorrer o nevoeiro de advecção é pela

madrugada e início da manhã.

(B) temperatura do ar deve estar muito elevada e em

declínio.

(C) temperatura do ponto de orvalho (TPO) deve ser superior

à temperatura da superfície do mar (TSM).

(D) umidade relativa (UR) deve estar elevada.

(E) diferença entre a temperatura do ar e a TSM deve ser

pequena.

20) Área dentro da cobertura radiotelefônica de, pelo menos, uma

estação costeira de VHF que disponha de um alerta contínuo

DSC, como possa ser definido por um governo contratante.

O trecho acima refere-se à área marítima

(A) A-1.

(B) A-2 .

(C) A-3.

(D) A-4.

(E) especial.
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21) Enquanto se encontrava atracado ao cais do porto, ocorreu um

derramamento de óleo combustível de um navio para o mar. De

acordo com o Decreto n° 4136/2002, que especifica as sanções

aplicáveis às regras previstas na Lei n° 9966/2000, a quem

cabe autuar e multar o navio por esta infração?

(A) Ao órgão ambiental federal.

(B) Ao órgão ambiental estadual.

(C) À autoridade portuária.

(D) Ao órgão regulador da indústria do petróleo.

(E) À autoridade marítima.

22) O Oficial de Serviço na Navegação de um navio porta-

contêineres, fundeado na Baía de Guanabara, tira uma posição

baseada em três distâncias radar que cruzam no mesmo ponto

da carta náutica. Ato contínuo faz três marcações visuais de

pontos conspícuos pela agulha giroscópica que também cruzam

no mesmo ponto na carta náutica. Em seguida, compara a

posição obtida por marcações visuais e distâncias do radar

com a posição em coordenadas geográficas indicada pelo GPS e

descobre que não coincidem.

Dentre as apresentadas abaixo, qual a causa mais provável

para erro descrito na situação acima?

(A) O AIS estava referenciado no datum SAD 69.

(B) O erro do radar em distância era superior a 5% .
(C) O erro da agulha giroscópica em marcação era acima de

2° .
(D) A agulha magnética estava com a curva de desvio desatua-

lizada.

(E) O datum de referência do GPS não era o mesmo da carta

náutica.
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23) Correlacione a coluna de pontos notáveis da estabilidade às

suas respectivas abreviaturas e assinale a opção correta.

PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE ABREVIATURAS

I - Altura metacêntrica ( ) KB

II - Cota do centro de gravidade ( ) KG

III- Cota do centro de carena ( ) KO

IV - Raio metacêntrico ( ) BM

V - Cota do metacentro ( ) GM

( ) KM

(A) (V) (II) (-) (IV) (I) (III)

(B) (III) (II) (-) (IV) (I) (V)

(C) (V) (I) (III) (-) (IV) (II)

(D) (I) (II) (-) (IV) (V) (III)

(E) (III) (I) (II) (IV) (-) (V)

24) Tendo como referência a lei de segurança do tráfego

aquaviário, assinale a opção correta.

(A) A segurança nacional nas águas sob jurisdição nacional

rege-se por essa lei.

(B) O previsto nessa lei não se aplica aos passageiros de

embarcações brasileiras, quando fora das águas sob

jurisdição nacional.

(C) As aeronaves na superfície das águas sob jurisdição

nacional estão sujeitas, no que couber, ao previsto

nessa lei.

(D) As embarcações estrangeiras em águas sob a jurisdição

nacional não estão sujeitas ao previsto nessa lei.

(E) As embarcações brasileiras, inclusive as de guerra,

estão sujeitas ao previsto nessa lei.

25) Ao analisar as cartas sinóticas de pressão ao nível do mar,

o navegante pode observar o gradiente horizontal de pressão,

indicado pela configuração das isóbaras, tirar conclusões

sobre a circulação do ar e identificar as direções e as

intensidades do vento.
Dentre as alternativas abaixo, que isóbaras permitem

afirmar que uma região está sendo afetada por vento forte?

(A) retilíneas.

(B) paralelas.

(C) com pequeno espaçamento entre elas .

(D) muito longas, formando boas pistas.

(E) curvas e próximas ao centro de baixa pressão.
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26) A técnica de navegação indexada recomendada pela IMO não

elimina o emprego de outras formas de navegação,

especialmente a plotagem de posições na carta náutica,

derivadas de marcações visuais e/ou marcações e distâncias-

radar. Assim, devem ser observados, constantemente:

(A) o efeito de águas rasas que afeta a trimagem do navio

avante e a ré e o grau de visibilidade atmosférica.

(B) o efeito do vento e da corrente sobre o calado, o trim e

a banda do navio.

(C) as resistências friccionais, da formação de ondas e do

ar, que afetam o deslocamento do navio.
(D) as resistências eddy, friccional, da formação de ondas e

do ar, que afetam o deslocamento do navio.

(E) a performance do radar, a identificação dos pontos

observados e o traçado da linha paralela indexada.

27) Que tipo de embarcação está dispensada de possuir AIS?

(A) Navio com propulsão de 65 pés ou mais de comprimento,

desde que não seja de passageiro ou de pesca.

(B) Navio petroleiro com menos de 300 tdw de deslocamento.

(C) Navio de passageiros com mais de 150 tdw de desloca-

mento.

(D) Navios que não sejam de passageiros, acima de 300 tdw de

deslocamento.

(E) Navio de pesca com menos de 100 pés de comprimento.

28) As resistências friccionais do navio na água, devido à

formação de ondas, e no ar provocam ao navio

(A) dificuldade no traçado das paralelas indexadas.

(B) perda de potência efetiva.

(C) abatimento e trimagem do navio.
(D) dificuldade para marcar o ponto de início de guinada

(Wheel over point).

(E) dificuldade para trimar o navio.

29) A elevação virtual do centro de gravidade é causada por

(A) descentralização de peso.

(B) efeito de superfície livre.

(C) mau governo.

(D) mar e vento fortes pelo través.
(E) volume de peso no convés.
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30) Sob a direção geral do Comandante, os oficiais do quarto de

serviço da navegação são responsáveis pela navegação segura

do navio durante o seu período de serviço quando, então,

deverão ter atenção, principal e particularmente, em

(A) fiscalizar o serviço do pessoal subalterno.

(B) inspecionar a carga frigorificada.

(C) prevenir os efeitos da poluição operacional ou acidental

do ambiente marinho.

(D) evitar abalroamento e encalhe.

(E) relação às condições meteorológicas.

31) O canal utilizado para transmissão de mensagens de socorro

na Chamada Seletiva Digital (DSC) em VHF é o canal

(A) 06

(B) 13

(C) 16

(D) 70

(E) 77

32) Com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão e controle

ambiental em suas unidades, as entidades exploradoras de

portos organizados e de instalações portuárias e os

proprietários ou operadores de plataformas e suas

instalações de apoio deverão

(A) realizar exercícios periódicos do plano de emergência.

(B) realizar auditorias ambientais bienais independentes.

(C) ativar uma vez ao ano o plano de contingência.

(D) implementar sistemas de gestão e controle redundantes .

(E) submeter os sistemas à aprovação da autoridade marítima.

33) Que meio de comunicação NÃO faz parte do Sistema de Alerta

SAR (Search and Rescue) brasileiro?

(A) VHF DSC.V.

(B) VHF CANAL 16.

(C) SISTEMA COSPAS SARSAT.

(D) SISTEMA INMARSAT.

(E) HF DSC.
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34) Um navio mercante, em condições ambientais de mar calmo e

sem efeito de corrente e vento, mantém um certo grau de

controle com o leme, quando o navio estiver efetuando uma
guinada com qualquer grau de leme. Esse navio retoma um rumo
aproximadamente em linha reta, após o leme ser colocado a

meio, tão logo a perturbação causada cesse.

Considerando a situação acima, assinale a opção correta.

(A) O navio pode ser considerado como tendo estabilidade

posicional.

(B) O navio pode ser considerado como tendo estabilidade

transversal.
(C) O navio pode ser considerado como tendo estabilidade

fixa.

(D) O navio pode ser considerado como sendo direcionalmente

estável.
(E) O navio pode ser considerado como direcionalmente

instável.

35) Pode-se concluir que o efeito hidrodinâmico trimador

derivado da distribuição de pressões de Bernouilli,

sob casco de uma embarcação na água, quando analisado em

diferentes situações,

(A) é de maior valor em águas profundas .
(B) é de menor valor em águas rasas .
(C) é de igual valor tanto em águas rasas como profundas.

(D) independe da velocidade da embarcação.

(E) diminui a folga abaixo da quilha em canais.
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36) Os procedimentos de controle da Convenção STCW prevêem a

possibilidade de se realizar uma avaliação quanto à

capacidade dos marítimos do navio em manter os padrões de

serviço de quarto, de acordo com as exigências da Convenção,

se existirem claros indícios de que esses padrões não estão

sendo mantidos. Essa avaliação

(A) pode exigir que o marítimo demonstre, no local de

serviço, a competência listada.

(B) deverá ser limitada à verificação dos certificados dos

marítimos.
(C) será necessária se constatado que algum marítimo,

servindo a bordo, submeteu à Administração uma solicita-

ção de endosso.

(D) não se aplica ao pessoal com nível de responsabilidade

gerencial ou operacional.

(E) tem prazo de validade que não excederá cinco anos.

37) Qual é o equipamento usado para receber as MSI (Mensagens

sobre Segurança Marítima)?

(A) GPS .

(B) NAVTEX.

(C) ELT .

(D) EPIRB.

(E) SART .
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38) Em referência aos artigos da convenção SOLAS, assinale a

opção INCORRETA.

(A) A convenção aplicar-se-á aos navios autorizados a
arvorar a bandeira dos Estados cujos governos sejam

contratantes.
(B) As pessoas que se encontrarem, por motivo de força

maior, a bordo de um navio não serão levadas em conta,

quando se tratar de verificar a aplicação, ao navio, de

qualquer prescrição da convenção.

(C) Com o propósito de evitar uma ameaça à segurança de suas

vidas, um governo contratante que autorizar o transpor-

te, em seus navios, de um número de pessoas superior ao

permitido deverá enviar ao Secretário-Geral da Organi-

zação Marítima Internacional a notificação corresponden-

te, acompanhada de um relatório sobre as circunstâncias

do fato.
(D) Com o propósito de evitar uma ameaça à segurança de suas

vidas, a autorização para um navio transportar pessoas

em número superior ao permitido não priva os demais

governos contratantes dos direitos de fiscalização que

lhes correspondam sobre tais navios, quando eles se

encontrarem em seus portos.
(E) A denúncia à convenção por um governo contratante

surtirá efeito a partir do recebimento pelo Secretário-

Geral da Organização Marítima Internacional do

instrumento de denúncia.
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39) Correlacione as ordens ao timoneiro na língua portuguesa às

suas respectivas apresentações na língua inglesa para a

Marinha Mercante Internacional e assinale a opção correta.

ORDENS EM PORTUGUÊS ORDENS EM INGLÊS

I- Marque assim ( ) Amidships

II- Vinte graus de leme a ( ) Port/ starboard ten

bombordo/boreste ( ) Meet her

III- Todo leme a bombordo/boreste ( ) Mind your helm

IV- Leme a meio ( ) Hard-a-port/starboard
V- Informar se o leme não ( ) Steady as she goes

responde ( ) Report if she does
VI- Dez graus de leme a not answer the

bombordo/boreste ( )Port/starboard twenty

VII- Quebra a guinada

VIII-Bom governo
IX- Como diz o leme
X- Alivia o leme

(A) (IV) (VI) (III) (V) (II) (I) (VII) (IX)

(B) (IV) (VI) (VII) (VIII) (III) (I) (V) (II)

(C) (V) (II) (I) (IV) (III) (VI) (X) (IX)

(D) (IV) (VI) (V) (III) (II) (I) (IX) (X)

(E) (II) (IV) (VI) (VII) (V) (III) (VIII) (IX)

40) Na interpretação de um boletim meteorológico meteoromarinha,

o navegante pode identificar a ocorrência de avisos de mau

tempo, sempre que forem atingidos os valores críticos dos

parâmetros onda, vento, visibilidade e ressaca, tais como:

(A) vento força 5 Beaufort e onda de 4 metros.

(B) vento força 7 Beaufort e visibilidade de 1 km.

(C) visibilidade de 3 km e vento força 5 Beaufort.

(D) onda de 3 metros e ressaca de 1, 5 metro.

(E) vento força 6 Beaufort e onda de 4 metros.
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41) Mudanças significativas no ambiente de operação do navio,

riscos de abalroamento, encalhe e outros perigos à

navegação, detecção de sinais de perigo de navios ou

aeronaves, náufragos, cascos soçobrados e derelitos são

situações que podem ser detectadas, acompanhadas e

prevenidas

(A) por um timoneiro atento e experiente.

(B) pela troca de informações entre o passadiço e a máquina.

(C) pela execução dos procedimentos de controle.

(D) pela ação do oficial de proteção do navio.

(E) pela manutenção de contínua vigilância.

42) A sigla IAPP está relacionada

(A) à convenção SOLAS .

(B) à convenção STCW.

(C) ao código STCW.

(D) à lei n° 9537 de 11 de dezembro de 1997.

(E) à convenção MARPOL.

43) Leia o texto abaixo.

Investigation of casualties where radar was being used as an

aid to navigation prior to the vessel grounding have

indicated that inadequate monitoring of the ship's position

contributed to many of the accidents. Parallel indexing

techniques provide valuable assistance to position

monitoring in relation to a pre-determined passage plan, and

would have helped to avoid these groundings. Parallel

indexing should be practised in clear weather during

straightforward passages, so that watchkeepers become

thoroughly familiar with the technique before attempting it

in confined difficult passages, or at night, or in I

restricted visibility.

O texto acima enfatiza a prática da navegação indexada

(A) durante bom tempo e em águas seguras, para maior

conhecimento prático do processo.

(B) para comparação com outros sistemas de navegação.

(C) para avaliação precisa de um plano de navegação e evitar

colisões.

(D) para avaliação dos oficiais de serviço na navegação.

(E) para avaliação dos oficiais de serviço na navegação e

evitar encalhe do navio.
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44) O desenvolvimento extraordinário das nuvens cumulonimbus

(Cb) , ao longo da adiabática úmida, é devido ao
comportamento dos principais aspectos físicos envolvidos no

processo convectivo.

Examine as considerações abaixo e assinale a resposta

correta.

(A) Elevado transporte de calor sensível.

(B) Acentuada baixa pressão à superfície.

(C) Grande liberação de calor latente.

(D) Ar bem quente à superfície.

(E) Forte convergência de ar à superfície.

45) Tendo como referência o anexo I da convenção MARPOL,

assinale a opção correta.

(A) Todo petroleiro de arqueação bruta igual a 150 ou mais e

qualquer outro navio de arqueação bruta igual a 400 ou

mais está sujeito a uma vistoria adicional antes que

seja emitido, pela primeira vez, o Certificado Interna-

cional de Prevenção da Poluição por Óleo.

(B) Lastro segregado significa a água de lastro introduzida

num tanque que esteja totalmente separado do sistema de

óleo da carga e de óleo combustível e que esteja

destinado, permanentemente, ao transporte de lastro ou

de outras cargas que não óleo ou substâncias líquidas

nocivas.

(C) Nenhum Certificado Internacional de Prevenção da

Poluição por Óleo deverá ser emitido para qualquer navio

que esteja sendo empregado em viagens para portos ou

terminais ao largo (offshore) sob a jurisdição de outras

Partes da convenção.

(D) Porte bruto significa o deslocamento de um navio, em

toneladas métricas, sem carga, combustível, óleo

lubrificante, água de lastro e água de alimentação em

seus tanques, sem gêneros de consumo e sem passageiros e

tripulação com seus pertences.

(E) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por

Óleo é o documento em que, entre outras informações,

deverá constar uma descrição detalhada das ações a serem

realizadas imediatamente pelas pessoas a bordo para

reduzir ou controlar a descarga de óleo que se seguir a

um incidente de poluição por óleo.
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46) O protocolo I da convenção MARPOL trata, essencialmente,

(A) das disposições relativas a informações sobre incidentes

envolvendo substâncias danosas.

(B) das sanções aplicáveis às infrações decorrentes de

incidentes envolvendo substâncias danosas.

(C) dos certificados necessários às embarcações que trans-

portam substâncias danosas.

(D) das características especiais necessárias às embarcações

que transportam substâncias danosas.

(E) da solução de controvérsias advindas de incidentes

envolvendo substâncias danosas.

47) Analise as afirmativas abaixo.

O aquecimento da superfície do planeta Terra, devido à

radiação solar, é função de vários fatores, tais como:

I - a latitude da região e a duração da noite.
II - a rotação da Terra e a estação do ano.
III- a translação da Terra e a distância ao sol.

IV - o tipo de cobertura da superfície e a curvatura da

Terra.

Assinale a opção correta.

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

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

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

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

48) Detalhes do alarme geral de emergência e do sistema de alto

falante, assim como as ações a serem realizadas pela

tripulação e pelos passageiros, quando soar esse alarme, são

informações que devem estar especificadas

(A) no manual de procedimentos e dispositivos .
(B) na tabela de postos.

(C) no certificado de segurança para navios de passageiros .
(D) no plano de emergência de bordo para a poluição marinha.

(E) no código ISM.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2008

Profissão : CIENCIAS NÁUTICAS - ÁREA DE NÁUTICA

20/ 21



49) De acordo com as normas contidas no código STCW, o oficial

encarregado do quarto de serviço da navegação em viagem em

nenhuma circunstância deverá

(A) deixar o passadiço até que seja adequadamente rendido.

(B) alterar o rumo do navio determinado pelo Comandante.

(C) utilizar os controles UMS das máquinas disponíveis no

passadiço.

(D) responsabilizar-se pela navegação em segurança do navio

estando o Comandante presente no passadiço.

(E) utilizar o radar em águas congestionadas.

50) Dois navios mercantes - Copacabana e Cartola - estão

operando seus radares/arpas. Ambos estão com o Guard Zone

ajustados em dez milhas e têm todos os alvos adquiridos em

um raio de dez milhas em torno de seus navios. O navio

Copacabana está com o manual acquire selecionado. O navio

Cartola está selecionado para aquisição automática de alvos

(auto acquire). Em qual dos navios soará um alarme de

Intruder quando um novo alvo penetrar na área do Guard Zone?

(A) No Cartola, por possuir sistema de posicionamento

dinâmico e estar selecionado para aquisição automática

de alvos.

(B) No Copacabana, devido a estar selecionado para aquisição

manual de alvos.

(C) Naquele que tiver estabelecido CPA Limit de 1 milha.

(D) Naquele que estiver operando em True Motion

(E) No navio que estiver com CPA Limit desligado.
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iNSTRUÇÖES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não sera
prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na lingua portuguesa e escrita em letra cuisiva. Deverá ter no minimo 20

linhas continuas, considerando o recuo do parágrafo, e no máximo 30 linhas. Não poderá conter qualquer marcaidentificadora ou assinatura no espaço destinado
à redação, o que implicará na atribuição de nota zero à redação;

5 - Iniciada a prova, não haverá mais esciarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar
definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saida da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova , em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções

para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo minimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 30 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxilio para a execução de quaiquer prova;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar quaiquer prescrição relativa à execução das provas;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.

11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um digito em cada retângulo. Escreva o digito

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o circulo correspondente a cada número. Não amasse, doble ou rasgue a folha de respostas
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá os cartões; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o inicio da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exempio abaixo:

Nome: R OBERTO S ILVA

niretoria de A..ina Rober to S i i va
Ensino da Marinha
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova,utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da

Marinha do Brasii, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na intemet, É proibida a utilização dequalquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR


