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

mar, um navegante pode obter informações muito úteis à sua

navegação. Analise as afirmativas, a seguir, provenientes da

análise de uma carta do oceano Atlântico Sul.

I - A ocorrência de ventos mais fortes é indicada nas áreas

de isóbaras mais retilíneas.

II - As posições das frentes fria e quente estão associadas

ao cavado e ambas estão dentro dele.

III- As regiões com ocorrências de vagas desenvolvidas são

identificadas pelas áreas de pressão mais baixa.

IV - A configuração das isóbaras indica a trajetória da

frente fria.

V - Ocorrência de carneiros e borrifos pode ser observada

em uma área de isóbaras bem curvas e bem estreitas.

Assinale a opção correta.

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

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

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

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

(E) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
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2) o navegante pode obter informações do estado do tempo úteis

à sua navegação oceânica e costeira, na análise de imagem de
satélite meteorológico, no canal infravermelho (IR). Analise

as afirmativas, a seguir, resultantes da interpretação de

uma imagem IR, do oceano Atlântico Sul.

I - Pode-se obter a indicação de áreas de forte nebulosida-

de e de mar severo.

II - A posição do eixo de um cavado não pode ser identifica-

da.

III- Pode-se observar a direção predominante de ventos e de

ondas.

IV - As áreas de branco intenso indicam ocorrências de tro-

voadas e rajadas de vento.

V - Uma faixa estreita de coloração muito branca, na dire-

ção das baixas latitudes, pode indicar a posição de uma

frente fria.

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 II, III e V são verdadeiras.

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

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

3) Uma embarcação navega no rumo verdadeiro 000° . Às 13h00m,

essa embarcação marcou um farol aos 315° verdadeiros, e às

14h30m voltou a marcar o mesmo farol pelo seu través. Sendo

a velocidade da embarcação de 12.0 nós, pode-se afirmar que

a distância da embarcação ao farol por ocasião da segunda

marcação é de

(A) 6 milhas

03) 12 milhas

(C) 16 milhas

DJ) 18 milhas

(E) 24 milhas
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4) O navio de carga geral "Brasil" chegou ao terminal do porto

de Santos deslocando 13590 t com KG = 7,44 m. Durante a sua

estadia em Santos, foram efetuadas as seguintes movimenta-

ções de carga:

Embarque Porão 1 1378 t Kg = 7, 44 m

Desembarque Porão 5 461 t Kg = 7,44 m

Esse navio deverá seguir viagem com destino ao porto de For-

taleza, distante 1800 milhas náuticas, mantendo uma marcha

média de 15 nós e com um consumo diário de 92 toneladas en-

tre óleo combustível e aguada de tanques, cujo Kg 1 m. Uti-

lizando a tabela de dados hidrostática anexada ao final da

prova, e efetuando os cálculos com duas casas decimais,

assinale a opção que apresenta a GMy. Calcule a altura meta-

cêntrica de chegada à Fortaleza sabendo-se que GGy = 0,35 m.

(A) 0, 44 m

(B) - 0, 44 m

(C) 0,65 m

(D) 1, 14 m

(E) - 1,14 m
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5) Analise a figura a seguir.

A

B

C

De acordo com a ilustração acima, a embarcação A está al-

cançando B. Ambas estão em rumo cruzado com C. Dessa forma,

é correto afirmar que

(A) B deve guinar para BB.

(B) B deve guinar para BE .

(C) C não deve mudar de rumo.

(D) C tem preferência.

(E) B deve manter rumo e velocidade .

6) Em relação a "manobras abaixo", é correto afirmar que a

GA) curva de BECH é usada para avaliar a estabilidade dinâ-

mica.

(B) curva espiral direta é usada para avaliar a estabilidade
posicional.

(C) curva de WILLIAMSON é usada para avaliar a estabilidade

dinâmica.
(D) manobra de BOUTAKOW é usada para avaliar a estabilidade

direcional.

(E) manobra de BACKING AND FILLING é usada para avaliar a

estabilidade dinâmica.

7) A Convenção SOLAS possui 12 capítulos sendo que o cap. II. 2

trata de medidas preventivas contra fogo e explosão. Assina-

le a opção que apresenta o código que detalha este assunto.

(A) F.T.P. Code.

(B) I.S.M. Code.
(C) L.S.A. Code.

(D) F.S.S. Code.

(E) I.S.P.S. Code.
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8) Um navio certificado para operar nas áreas marítimas A-1,

A-2 e A-3 encontra-se navegando na área A-3, e necessita

transmitir um alerta de socorro navio-terra. Para enviar

esse alerta, ele deverá utilizar os seguintes equipamentos:

(A) VHF-DSC(canal 70) e EPIRB.

(B) MF-DSC e EPIRB.

(C) INMARSAT e/ou HF-DSC.

(D) VHF (canal 16) e EPIRB.

DE) INMARSAT e SART.

9) Em relação à manobra de "RUDDER CYCLING", é correto afirmar

que:

(A) é uma das manobras feitas na prova de mar.

(B) inicia-se com velocidade baixa ou igual a zero.

(C) é realizada para parar a embarcação, causando o máximo

de afastamento lateral.

(D) não se utiliza o leme nesta manobra.

Os) essa manobra sai reta em navios com um eixo.

10) Uma barcaça, cuja carena tem a forma de um paralelepípedo,

desloca 3600t no rio Tapajós, cujo peso específico é

1 t/ m3. Sabendo-se que essa embarcação possui as seguintes

características: Lpp = 60m e Bm = 10m, o valor de KM, em

metros, será igual a

(A) 1, 39m

(B) 3m

(C) 1,5m

(D) 4, 39m

(E) 4, 5m

11) Um alvo que está sendo acompanhado no "DISPLAY" do radar

apresenta direção do movimento relativo paralela ao rumo

do navio. Dessa forma, é correto afirmar que o alvo

(A) cruzará a proa do navio.

(B) cruzará a popa do navio.

(C) está em rumo de colisão com o navio.

(D) está no mesmo rumo e velocidade do navio.

(E) está no mesmo rumo ou em rumo oposto ao do navio.
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12) O sistema de satélites que permite a recepção de informações

de segurança marítima(MSI)é o

(A) NAVTEX internacional .
(B) COSPAS-SARSAT.

(C) INMARSAT SAFETYNET internacional .

(D) GPS .
(E) AIS .

13) Em relação a curva de giro, é INCORRETO afirmar que

(A) banda de cortesia é a banda temporária que o navio

aquire para o mesmo bordo da curva, mas que rapidamente

se desfaz em razão da ação da força centrífuga.

(B) abatimento é o caimento do navio para o bordo oposto da

guinada, no início da evolução, medido na direção normal

ao rumo inicial.

(C) curva de giro é a trajetória descrita por um navio, numa

evolução de 360 graus, em determinada velocidade e
ângulo de leme.

(D) diâmetro tático é o diâmetro do arco de circunferência,

descrito na parte final da trajetória pelo navio que

girou 360 graus com um ângulo de leme constante.

(E) Afastamento é a distância medida na direção perpendicu-

lar ao rumo inicial, desde o ponto em que o leme foi

carregado até a proa ter guinado 90 graus.
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14) Analise as afirmativas a seguir, de acordo com os conceitos

básicos de ondas, vagas, marulhos, carneiros e borrifos.

I - A geração de ondas requer tempo, espaço e intensidade

do vento.

II - Sempre que ocorrerem ventos muito fortes, as ondas são

muito desenvolvidas .

III- Com ventos muito fortes, sempre ocorrem carneiros e
borrifos.

IV - As condições favoráveis de gradiente horizontal de

pressão, de intensidade do vento e de espaçamento das

isóbaras são necessárias e suficientes para o desenvol-

vimento de vagas.

V - A persistência de isóbaras retilíneas e estreitas nor-

malmente resultam na ocorrência de marulhos, afetando

regiões distantes.

Assinale a opção correta.

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

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

(C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

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

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

15) Em qual dos Anexos abaixo consta a regra que trata do plano

SOPEP?

(A) IV - poluição por esgoto sanitário.

(B) V - poluição por lixo.

(C) II - poluição por substâncias líquidas nocivas.

(D) I - poluição por óleo.

(E) VI - poluição atmosférica.

16) Um navio graneleiro chegou ao terminal de granéis de Porto

Alegre com os calados: Hav = 6m e Har = 7,5m. Utilizando o

plano de compasso anexado ao final da prova, e efetuando os

cálculos com duas casas decimais, qual será o peso da carga

que deverá ser embarcado, de forma que esse navio saia com

os calados uniformes de 7,5 m?

(A) 17, 08 t

(B) 17, 32 t

(C) 1708,43 t
CD) 1720,18 t

(E) 1732,10 t
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17) Uma das preocupações do navegante, ao demandar o canal de

acesso a um porto, é a ocorrência de correntes de maré, de

enchente e de vazante.

Se o navegante pretender demandar o porto de Itaqui (MA) , às

1000P de determinado dia, que providência fundamental deverá

tomar para selecionar a carta de corrente apropriada?

(A) Consultar o atlas de Cartas de Corrente de Maré para

1000P.

(B) Verificar a altura da maré, às 1000P, nas Tábuas das

Marés.

(C) Verificar, na Carta Náutica, a profundidade corrigida

para às 1000P.

(D) Determinar, nas Tábuas das Marés, a hora da preamar

nesse dia.

(E) Consultar se o horário da baixamar é próximo do horário

1000P.

18) A função de comunicações do GMDSS (GLOBAL MARITIME DISTRESS

AND SYSTEM), provida pela baliza radioindicadora de posição

em emergência (EPIRB) de 406 MHz, é

(A) transmissão de alerta de socorro navio-navio.

(B) transmissão de alerta de socorro navio-terra.

(C) transmissão de comunicações na cena de ação.

(D) recepção de alerta de socorro terra-navio.

(E) recepção de sinais de localização.

19) De acordo com sua ordem hierárquica, os instrumentos norma-

tivos da Organização Marítima Internacional são classifica-

dos em três níveis. No primeiro nível classificam-se

(A) Resoluções e Portarias.

(B) Convenções e Códigos .
(C) Convenções e Resoluções.

(D) Códigos e Protocolos.

(E) Circulares e Códigos.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2010

Profissão : CIÊNCIAS NÁUTICAS (ÁREA DE NÁUTICA)

8/ 22



20) O navegante pode obter nas publicações "Tábuas das Marés,

Atlas de Correntes de Marés e Carta Náutica", elementos

úteis para sua navegação costeira e para acesso ao porto de

destino. Analise as afirmativas, a seguir, de acordo com os

conceitos básicos do fenômeno das marés.

I - A ocorrência de fortes intensidades das correntes de

vazante e de enchente de determinado porto são ressal-

tadas no cabeçalho das tábuas das marés do respectivo

porto.

II - A altura do nível médio evidencia a amplitude da maré

de sizígia, nesse porto.

III- Nas marés de sizígia e de quadratura, as alturas do ní-

vel médio são idênticas.

IV - O nível de redução é a referência das profundidades

cartografadas na carta náutica, e o nível médio é a

referência das alturas das marés, no respectivo porto.

V - Nas marés de sizígia as preamares são mais significati-

vas, e nas marés de quadratura as baixamares são mais

acentuadas.

Assinale a opção correta.

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

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

(C) Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras.

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

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

21) O canal associado em "radiotelefonia" para o tráfego subse-

quente, após a recepção de um "alerta de socorro", em DSC,

na faixa de VHF, é o de número:

(A) 06

(B) 12

(C) 13

(D) 16

(E) 70
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22) Um navio mercante brasileiro saindo de Recife e demandando o
porto de Lisboa, em Portugal, deve transmitir, ao sair da

área SAR brasileira, a seguinte mensagem do SISTRAM:

(A) tipo 1 (plano de viagem) .

(B) tipo 2 (de posição) .

(C) tipo 3 (de alteração de rota) .
(D) tipo 4(final).

(E) não necessita passar mensagem nessa ocasião.

23) O navegante pode obter importantes informações meteorológi-

cas na interpretação do boletim meteoromarinha. Analise as
afirmativas a seguir, considerando as partes I, II e III de

um meteoromarinha do oceano Atlântico Sul.

I - A trajetória normal de uma frente fria é para NE/E.

II - A ocorrência de rajadas de vento está associada a mar

agitado, baixa pressão e céu limpo.
III- A ocorrência de trovoadas indica sempre a presença de

nuvens cumulonimbus.

IV - A passagem do eixo de um cavado por uma área é indicada

pela ocorrência de vento de NW passando a de SW.

V - Um dos quatro tipos de aviso de mau tempo é de ocorrên-

cia de nuvens cumulonimbus (Cb) .

Assinale a opção correta.

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

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

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

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

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

24) A primeira providência a ser tomada por um navio, ao receber

um alerta de socorro em VHF DSC, será

(A) selecionar o canal 70 e manter escuta por 5 minutos.

(B) selecionar o canal 16 e manter escuta por 5 minutos.

(C) retransmitir o alerta para um RCC (RESCUE COORDINATION

CENTER).

(D) dar o recibo para o navio que enviou o alerta.

(E) aproximar-se do navio que enviou o alerta, a fim de

prestar auxílio.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2010

Profissão : CIÊNCIAS NÁUTICAS (ÁREA DE NÁUTICA)

10/ 22



25) Na tela do equipamento GPS, as siglas que indicam a
velocidade no fundo e o desvio lateral do navio são, res-

pectivamente:

(A) DTG/ SOG

(B) MOB/TTG

(C) SOG/XTE

(D) CTS/ COG

(E) COG/WPT

26) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Imagine que você está de serviço no passadiço utilizando a

agulha magnética, uma vez que a agulha giroscópica

apresentou defeito. O rumo da agulha (Rag) que o navio

está navegando é 090° .Consultando a curva de desvios da

agulha magnética, verificou-se que para essa proa o desvio

da agulha era de 2° para oeste(W). A declinação magnética

indicada pela carta náutica era de 17° E (leste). Havia

ainda um outro barco que estava sendo marcado pelo seu

través de bombordo. O rumo verdadeiro do navio em que você

estava de serviço era de e a marcação relativa do

outro barco era de

(A) 075° /270°

(B) 090° / 090°

(C) 103° /090°

(D) 105° /270°

(E) 107° /180°
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27) O procedimento para cancelar um alarme falso em MF DSC, de-

tectado alguns minutos após a sua transmissão, é

(A) selecionar a frequência de 2182 kHz e transmitir, por

radiotelefonia, para todas as estações, o cancelamento

do "alerta" .

(B) selecionar a frequência de 2187 . 5 kHz e transmitir, por

radiotelefonia, para todas as estações, o cancelamento
do "alerta" .

(C) desligar o transmissor imediatamente, religá-lo em se-

guida e selecionar a frequência de 2182 kHz e transmi-

tir, por radiotelefonia, para todas as estações, o can-

celamento do "alerta".
(D) selecionar a frequência de 2187.5 kHz e transmitir, por

radiotelefonia, para o RCC apropriado, o cancelamento do

"alerta".
(E) desligar o transmissor imediatamente, religá-lo em se-

guida e selecionar a frequência de 2187.5 kHz e trans-

mitir, por radiotelefonia, para todas as estações, o

cancelamento do "alerta" .

28) Segundo a LESTA, os tipos de navegação em mar aberto são di-

vididos em navegação

(A) de longo curso, de cabotagem e navegação de apoio.

(B) em mar aberto e de cabotagem.

(C) de longo curso e de cabotagem.

(D) interior e em águas abrigadas .

(E) de cabotagem e lacustre .
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29) Analise as afirmativas abaixo.

I - Quanto maior o ângulo que o feixe radar faz com a linha

da costa, maior a distorção causada pela largura do

feixe na imagem apresentada no "DISPLAY".

II - Alvos que estão atrás de outros mais levados não são

detectados pelo radar, porque se encontram em setores

de sombra-radar.

III - A distorção causada pelo comprimento de pulso e pela

largura do feixe pode fazer com que uma pequena ilha

junto à costa apresente um eco que se funde com o eco

da costa, sendo necessário reduzir o ganho para separá-

los.

Assinale a opção correta.

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

(B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(D) Apenas a afirmativa Il é verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

30) Na interpretação de informações de uma carta sinótica de

pressão ao nível do mar do oceano Atlântico Sul, o navegante

pode identificar os elementos de um sistema frontal. Consi-

derando uma carta sinótica, correlacione os parâmetros
meteorológicos às suas respectivas características.

PARÂMETROS METEOROLÓGICOS CARACTERÍST ICAS

I - Frente fria ( ) Ventos de NE.

II - Cavado ( ) Linha e triângulos azuis.

III- Ventos frios ( ) Ventos de SW.

IV - Frente quente ( ) Faixa larga de nuvens.

V - Ventos quentes ( ) Linha e semicírculos vermelhos.

( ) Ventos no sentido horário.

( ) Ventos de NW.

( ) Nuvens de coloração muito bran-

ca.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

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

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

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

(E) (-) (I) (III) (-) (IV) (II) (V) (-)
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31) O Oficial de Quarto de um navio graneleiro de 175.000 ton,

completamente carregado, ao entrar de serviço ajustou os

controles do ARPA. O alarme de risco de abalroamento ("CPA

LIMIT" e "TCPA LIMIT") foi setado para um alvo "ameaça"
detectado na situação de "roda a roda", com velocidade de 18

nós, de maneira tal que o oficial ainda dispusesse de 12

minutos para manobrar quando o alarme fosse ativado.
Sabendo-se que o navio navegava na velocidade de 12 nós, a
distância de ativação do alarme para a situação descrita

seria de quantas milhas náuticas?

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

32) Qual a NORMAM que trata do serviço de praticagem, no Brasil?

(A) NORMAM 01

(B) NORMAM 03

(C) NORMAM 12

(D) NORMAM 14

(E) NORMAM 20

33) Um navio mercante, com Lpp = 134,16 m, chegou ao porto de

Porto Alegre para operação de carga, deslocando 16841t com

LCG = - 1 m. Nesse porto foram efetuadas as operações de

carga descritas na tabela abaixo.

Embarque Porão 2 500 t LCq = - 40 m
Embarque Porão 5 600 t LCq = 20 m

Desembarque Porão 3 147 t Lcq = - 20 m

Considerando a tabela de dados hidrostáticos anexada, e efe-

tuando os cálculos com duas casas decimais, os calados fi-

nais Hav e Har, por ocasião da saída de Porto Alegre, serão,

respectivamente:

(A) 7,66; e 8,33

(B) 8,23; e 8,66

(C) 8,33; e 7,66

(D) 8,73; e 8,06

(E) 8,06; e 8,73
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34) Assinale a opção INCORRETA em relação ao efeito SQUAT.

(A) É proporcional à velocidade.

(B) Tem efeito dobrado em águas profundas.

(C) Aumenta o calado conforme aumenta a velocidade.

(D) Depende do formato do casco.

(E) É significativo em águas rasas.

35) Considere as operações a seguir.

Um navio de carga geral, ao chegar ao porto de Santos, des-

loca 13590t com um KG = 7,27 m. Ao final das operações de

carga, abaixo discriminadas, foram considerados para os

cálculos da banda os seguintes valores: KM = 8,47m e

GGy = 0,20 metros. Utilizando a tabela de razões trigonomé-

tricas anexada ao final da prova, e efetuando os cálculos

com três casas decimais, considere que o navio encontrava-se

adriçado antes das operações de carga abaixo, e que os valo-

res dos Kg das cargas serão de 7,27m. Nessa situação, qual o

valor da banda permanente?

Embarque= 500 t Distância transversal da L.C= 6 m BE

Embarque= 500 t Distância transversal da L.C= 6 m BB

Desembarque= 500 t Distância transversal da L.C= 6 m BB

(A) 12 °

(B) 12° BB

(C) 12° BE

(D) 32.6° BE

(E) 32.6° BB
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36) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,

em relação aos radares de navegação das bandas S e X,

assinalando a seguir a opção correta.

( ) Os radares da banda X normalmente possuem alcances

maiores que os da banda S porque operam em frequências

mais elevadas.
( ) O radar da banda S é o único capaz de excitar o SART

("SEARCH AND RESCUE RADAR TRANSPONDER") ,
empregado nas

embarcações de salvamento.
( ) Para navegação em um canal estreito, o radar da banda X

é mais adequado, pois ele apresenta imagem mais definida

em razão de seu feixe ser mais estreito.

( ) Para minimizar a interferência causada por chuva forte

deve-se utilizar o radar da banda S, pois o radar da

banda X tem o sinal bastante atenuado pela chuva.

( ) Os radares da banda S são menos susceptíveis ao fenômeno

da difração que os da banda X porque possuem maiores

comprimentos de onda .

(A) (F) (F) (V) (F) (V)

(B) (V) (F) (F) (F) (V)

(C) (V) (V) (F) (V) (F)

(D) (F) (F) (V) (V) (F)

(E) (F) (V) (F) (V) (F)

37) Quando há necessidade de reduzir o valor da GM do navio, o

Comandante deve determinar que sejam

(A) carregados pesos acima do centro de gravidade do navio.

(B) lastrados tanques de fundo-duplo.

(C) embarcadas cargas no cobro.

(D) transferidos lastro para dois tanques laterais.

(E) removidas cargas líquidas.
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38) No sistema de balizamento marítimo adotado pelo Brasil, as

boias conhecidas como "sinais especiais" não se destinam

primordialmente a orientar a navegação, mas indicar uma área

ou uma característica especial , cuja natureza pode ser

verificada consultando uma carta náutica ou outro documento
náutico. Essa boia pode ser reconhecida por ser

(A) preta com uma ou mais faixas largas horizontais encarna-

das.
(B) encarnada.

(C) verde com uma faixa horizontal encarnada.

(D) amarela.

(E) encarnada e branca em faixas verticais .

39) Analise as afirmativas abaixo a respeito do emprego do radar

na navegação.

I - Na preparação do radar, para executar a navegação para-

lela indexada deve ser selecionado pulso curto ("SHORT

PULSE"), de forma a se obter uma melhor discriminação

em distância e melhor resolução da imagem-radar.

II - Navegando junto à costa em baixa visibilidade, quando

se dispõe apenas do radar para obtenção de linhas de

posição, o melhor método para determinar a posição do

navio é combinar marcações e distâncias fornecidas pelo

radar.
III- Na aterragem com o radar deve-se confrontar a posição

obtida com informações de outros auxílios-rádio à nave-

gação, pois os primeiros ecos são geralmente de terras
do interior, mais altas que a linha de costa, o que

pode gerar erros na determinação da posição.

IV - Para minimizar os erros cometidos na medição de distân-

cias com o radar, deve-se utilizar a escala de distân-

cias mais curta possível, pois quanto mais curta a

escala maior a resolução da imagem-radar e melhor a

definição de contorno dos alvos.

Assinale a opção correta.

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

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

(C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

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

(E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
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40) O piloto de um navio cuja altitude do passadiço é de

9 metros acima da linha d'água, em uma noite de boa visibi-

lidade, vê "boiar" um farol de altitude conhecida. Sendo o

alcance da sua luz, indicado na carta náutica, de 12 milhas,

isso significa que

(A) o navio está exatamente a 12 milhas do farol.

(B) o navio está a mais de 12 milhas do farol.

(C) o setor de visibilidade do farol é de 12 milhas.

(D) a altitude do farol é de 144 metros.
(E) o navio está a menos de 12 milhas do farol.

41) Em relação aos propulsores, é correto afirmar que um propul-

sor com passo

(A) fixo direito, com máquina adiante, gira no sentido anti-

horário.

(B) controlável direito, com máquina atrás, gira no sentido

anti-horário.

(C) fixo esquerdo, com máquina atrás, gira no sentido horá-

rio.

(D) controlável esquerdo, com máquina atrás, gira no sentido

horário.

(E) fixo direito, com máquina atrás, gira no sentido horá-

rio.

42) Leia o trecho a seguir e assinale à qual publicação,

editada pela DHN, corresponde.

"O reconhecimento da barra da baía de Guanabara é facilitado

pelo grande número de ilhas existentes nas suas proximi-

dades e pelas características favoráveis das montanhas e da

costa. A pedra da Gávea é um ponto que pode ser reconhecido

a 50 milhas, de qualquer direção. À noite, clarões das
cidades do Rio de Janeiro e Niterói e os faróis Ponta Negra,

Rasa e Maricás aparecem, nesta sequência para o navegante

procedente do norte."

(A) Carta 12000.

(B) Lista de auxílios radio.

(C) Avisos aos navegantes.

(D) Lista de faróis.

(E) Roteiro.
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43) Qual das Convenções apresentadas nas opções abaixo trata da

padronização de treinamentos e serviços de quarto, para
aquaviários?

(A) AFS CONVENTION.

(B) STCW.

(C) MARPOL .

(D) LOAD LINE .
(E) SOLAS.

44) Nos sistemas ARPA ("AUTOMATIC RADAR PLOTTING AIDS") que

armazenam somente posições relativas dos alvos, quando

existe um erro de informação da agulha giroscópica, os

vetores relativos apresentados

(A) indicarão corretamente o movimento relativo dos alvos.

03) estarão corretos apenas em tamanho, ou seja, velocidade.

(C) mostrarão corretamente apenas o rumo relativo dos alvos.

(D) serão completamente afetados pelo erro da giro.

DE) serão afetados, porém o erro será desprezível.
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Read the text below and answer questions (45-47)

The Pilot's Advice

- Daytime. South America. Overcast. Good Visibility.

On approaching the buoyed deep water channel which led

to the breakwater at the entrance to the port, I was in

radio contact with the pilot launch, who reported that he

was taking a pilot to a vessel anchored further out before

bringing us our pilot. On receipt of this information I

slowed to a speed to give bare steerage way. Eventually,

however, we arrived at the buoyed channel before the pilot

launch had returned to us, therefore, I altered course to
proceed up the buoyed channel with still minimum power to

counteract the cross-tide effect. Once the pilot boarded he

ordered "Full Ahead" and moved into the centre of the

channel. By this time the other vessel entering the port was

close astern of us and rapidly overtaking our vessel. There

then developed an intense discussion in the local language

between my pilot and the pilot of the overtaking vessel as

to who should pass through the breakwater first. Following

this discussion my pilot advised me that as we were

proceeding further up the harbor we should enter first and

so we should maintain full speed. By this time the other

vessel's bow was level with our stern and still overhauling

us rapidly.

The situation was allowed by both pilots to develop

until the bows were level. I was conning my vessel from the

bridge front auxiliary tiller and could feel the intense

interaction between the two vessels, I insisted to my pilot

that we should reduce speed and allow the other vessel to
proceed ahead of us. At this time the pilot of the other

vessel stated clearly that my vessel should enter the

breakwater first and that he had put his vessel on slow

speed, we were then no more than 3 cables from the

breakwater. The other vessel dropped rapidly astern and a

dangerous situation was averted.
I think this was a case of the "Senior" pilot on the

other vessel bullying the pilot on our vessel and so causing

a hazardous and highly unnecessary situation.

(from the site: www.nautinst.org - MARS Report 93009)
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45) The correct alternative to complete the sentence below is:

When the men aboard the tug receive the towing line from the
ship, they

(A) put the eye of the line on the bitt.

(B) heave up the towing line.

(C) send the cable to the quay.

(D) keep clear of the line.

(E) push the towing line .

46) Mark the correct statement according to the following

situation.

Ships passing by Rosario Strait, U.S.A., have noticed a new

sand bank 6 miles from the entrance to the strait and have

informed the port authorities about it. The authorities

decide to broadcast this to other vessels in the area as
there is a lot of traffic. They say:

(A) "Hazardous operations in vicinity of strait. "
(B) "Uncharted obstruction reported in position entrance to

strait."
(C) "Dangerous shoal moored in position near the strait."
(D) " Charted reef located in area bounded by rocks . "
(E) "Abnormal wreck marked in vicinity of 6 miles . "

47) Mark the correct alternative which completes the sentence.

When the tide in an area is moving up, it's said to be

(A) setting

(B) ebbing

(C) falling

(D) increasing

(E) rising

48) Mark the only correct statement according to the text above.

(A) The Officer aboard the ship did not care about the pilot

boat's information in respect of the pilot being able to
board immediately.

(B) The vessel was underway when the pilot came on board.

(C) The pilot boat was already waiting for them.

(D) The ship stopped at the entrance to the channel .

(E) The tide in the fairway was upstream.
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49) Mark the only correct statement according to the text above.

(A) The vessel coming from astern had the right to enter

first.

(B) The two pilots discussed and came to an agreement.

(C) According to the local by-law, the ship entering first

must maintain course and speed.

(D) The ship astern could overtake the one ahead.

(E) The vessel ahead averted a dangerous situation because

she reduced speed.

50) Mark the only correct statement according to the text above.

(A) The pilot did not notice that there was a vessel on

head-on situation.
(B) The Officer discussed the passage with the pilot.

(C) The pilot is a senior one, and so, he knows all the
maneuvers in the area.

(D) There was no exchange of information on the bridge.
(E) The passage plan was not ready for the pilot.
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TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS NAVI_OS CLASSE - SD-14

dm A (t)' TPC MCC KM KB LCB LCF

(m) (t) - (t.m) (m) (m) (m) (m)

. 2,00 3695 20,13 127,2 16,72 1,03 71,67 70,73

2,20 4100 20,30 129,6 15,31 1,13 71,57 70,58

2,40 4509 20,44 131,8 14,24 _ 
1,24 71,47 70,44

2,60 4919 20,57 133,9 13,39 1.35 71,38 70,29

2,80 5331 20,71 136,0 12,64 1,45 _ 
71,29 70,17

3,00 5745 20,83 137,9 12,06 1,56 71,20 70,04

3,20 6163 20,94 _ 
139,8 11,57 1,66 71,12 69,91

3,40 6584 21,06 141,6 11,14 1,76 71,03 69,79

3,60 7005 21,18 143,3 10,77 1,87 70,95 69,67

3,80 7431 21,28 145,0 10,45 1,97 70,88 69,55

4,00 7859 21,39 146,7 10,15 2,07 70,81 69,43

4,20 8288 21,48 148,5 9,90 2,17 70,73 69,31

4,40 8719 21,59 150,3 9,66 2,28 70,65 69,19

4,60 9150 21,69 _ 
152,0 9,46 248 70,58 69,97

4,80 9586 21,79 153,8 9,28 2,49 70,51 68,95

5,0ð 10022 21,89 155,6 9,13 2,59 70,44 68,82

5,20 10460 21,99 157,6 8,99 2,70 70,37 68,69

5,40 10903 22,09 159,7 8,87 2,80 70,30 68,56

5,60 11346 22,19 162,0 8,76 2,91 70,23 6$,42

5,80 11790 22,29 164,4 _ 
8,66 ,ú2_ 70,16 68,28

6,00 12235 22,41 167,1 8,60 3,12 70,09 68,11

6,20 12684 22,52 169,9 8,55 3,22 70,02 67,93

6,40 13135 22,64 172,7 8,50 3,33 69,95 67,75

6,60 13590 22,77 175,7 8,47 3,43 69,87 67,53

6,8Ø 14047 22,90 178,7 8,44 3,54 69,79 67,31

7,00 14507 23,03 181,6 8,41 3,65 69,70 67,08

7,20 14968 23.17 184,6 8,40 3,75 69,62 66,86

7,40 15432 23,30 187 6 8,40 . 3,86 69,53 66,64

7,60 15900 23,43 190,5 8,41 3,97 69,44 66,44

7,80 16369 23,55 193,5 8,42 4,07 69,35 66,25

8,00 16841 23,67 196,4 8,44 . 4,18 69,27 66,0$

8,20 17315 23,78 199,3 8,45 4,29 69.17 65,91

8,40 17794 23,90 202,1 8,46 4,40 69.08 65,76.

8,60 18273 24,01 204,9 8,47 4,50 68,99 65,61

8,80 18754 24,12 207,5 8,48 4,61 68,91 65,47

9,00 19238 24,22 210,1 8,51 4,71 68,82 65,34

9,20 19723 24,32 212,a 8,53 4,82 68,73 65,21

9,40 20209 24,43 215,1 8,57 4,93 68,64 65,09

9,60 20700 24,52 217,5 8,62 5,04 68,56 64,96

9,80 21191 24,61 219,9 8,67 5,16 68,47 64,87

10,00 21683 24,70 222,2 8,72 5,27 68,39 64,69

LPP = 134,18 m

OBSERVAÇÃO: LCB E LCF Á VANTE DA PERPENDICULAR DE RÉ.
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