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1) Durante a queima da mistura em um motor de combustão interna

(MCI), a força da combustão não é transmitida integralmente

. ao eixo do motor. Por este motivo, foram criadas terminolo-

gias e definições de potência. Pode-se afirmar, portanto,

que a potência gerada no eixo do motor é denominada

ut) específica.

(B) efetiva.

(C) de atrito.

(D) prática ou ativa.

DE) indicada.

2) Para ter seu certificado revalidado, um oficial, além de

comprovar que atende aos padrões de saúde exigidos, terá

como uma das alternativas para revalidar o seu

certificado, de comprovar que serviu em navio no mar, em

função compatível com seu certificado, durante os cinco

anos anteriores, por um período mínimo de

(A) um ano.

CB) um ano e meio.

(C) dois anos.
DJ) três meses.

(E) seis meses.

3) Um navio classificado como SOLAS, equipado com máquinas de

combustão interna, deve ter um número de extintores portá-

teis de espuma , nos seus compartimentos de máquinas catego-

ria "A", posicionados de tal maneira que, nenhum local este-

ja a uma distância transitável de um extintor superior a

(A) 5 pés .
QB) 5 metros.
(C) 10 pés.

(D) 10 metros.

(E) 15 pés.
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4) The regulation 31 of chapter II-1 of International

Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its

Protocol of 1998, take into account the amendments in effect

from 1 January 2001, establishes some requirements to main

and auxiliary machineries. One of these requirements

prescribes that the speed, direction of thrust and, if

applicable, the pitch of the propeller shall be fully

controllable from the navigation bridge under all sailing

conditions, including maneuvering. According to this, mark

the correctly alternative.

(A) Inside the engine control room, the speed control device

is the radar.

(B) Inside the engine control room, the direction thrust

indicator device is the speed log.

(C) Inside the engine control room, the pitch of the

propeller is indicated by main switchboard.

(D) The Captain can control, from the navigation bridge, the

speed and direction of thrust.

(E) The Captain cannot control, from the engine control

room, the radar's tracking device.

5) Dentre os certificados exigidos pela Convenção Internacional

SOLAS, NÄO é necessário ser transportado a bordo de um navio

de carga, o Certificado

(A) Internacional de Arqueação.

(B) Internacional de Borda Livre.

(C) Internacional de Prevenção de Poluição por Óleo.

(D) de Gerenciamento de Segurança.

(E) de Registro.

6) Uma plataforma de produção semi-submersível, auto-propulsa-

da, operando na Bacia de Campos, derramou uma grande quanti-

dade de petróleo bruto no Campo Marlim. Foi solicitado ao

Superintendente da plataforma que enviasse o livro-registro

de óleo, a fim de que se pudesse levantar dados e informa-

ções para apurar responsabilidades sobre o incidente. Neste

caso o livro-registro de óleo deve ser encaminhado para

(A) o órgão municipal de meio ambiente .

(B) o órgão estadual de meio ambiente .

(C) o órgão federal de meio ambiente .

(D) o órgão regulador da industria do petróleo.

(E) a Autoridade Marítima.
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7) Sabe-se que a fonte temporária de energia elétrica de emer-

gência de um navio de carga que atende aos requisitos da

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no

Mar é uma bateria de acumuladores.

Em caso de perda da fonte principal e da fonte de emergência

de energia elétrica, em qual período mínimo a bateria de

acumuladores suprirá, automaticamente, a iluminação elétrica

de emergência do navio?

(A) 1 hora.

(B) 12 horas.
(C) 18 horas.

(D) 30 minutos.

(E) 45 segundos.

8) Os navios que efetuam viagens internacionais obedecem às

regras presentes na Convenção Internacional SOLAS.

Salvo disposição expressa em contrário, elas NÃO são aplicá-

veis a

(A) navios de carga com arqueação bruta maior que 1000 .

(B) navios de carga com arqueação bruta menor que 1000 e

maior que 750.

(C) navios de carga com arqueação bruta maior que 500 e

menor que 750.

(D) navios de carga com arqueação bruta menor que 500.

(E) iates de recreio empenhados em tráfego comercial.

9) Um determinado NAVIO-TANQUE, após ser carregado com petróleo

demandou o porto de Rio Grande. Durante a travessia , o mar

6 (Escala Beaufort) mudou para 9 com vento de 40 nós de

proa. Na instalação de máquinas, existe um gerador de eixo

sem nenhum controle de velocidade.

No momento da mudança do mar, a energia do navio era suprida

somente com o gerador de eixo na barra, com 95% da rotação

do eixo propulsor e próximo ao limite superior da potência

do motor de combustão principal (MCP), por motivo de econo-

mia exigido pela companhia de navegação.

No que diz respeito às instalações de máquinas e em face das

condições climáticas adversas, como o Chefe de Máquinas

deve assessorar o Comandante do navio?

(A) Avisar o Comandante da necessidade de ativar todas as

seguranças do MCP, atuando o "slow down" da máquina.

(B) Solicitar ao Comandante que não efetue manobras bruscas

com o leme todo carregado.

(C) Avisar o Comandante da necessidade de passar a energia

do navio para o MCA (motor de combustão auxiliar) .

(D) Solicitar ao Comandante a redução da velocidade do

navio.

(E) Solicitar ao Comandante a mudança de rumo do navio para

evitar o mar de proa.
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10) Um navio mercante possui instalado no seu motor de combustão

principal (MCP) bicos injetores do tipo fechado, cuja rela-

ção entre a pressão de fechamento da válvula (estilete) e a

sua pressão de abertura é de 0,9. Pelas características de

construção da bomba injetora, a variação de velocidade do

seu âmbolo é AV=100m/ seg e a densidade do fluido

(combustível) utilizado é d=0,50kg/ l. Devido ao aumento da

pressão no interior do bico, provocado pelo deslocamento

do seu embolo, o fluido (combustível) sofreu uma variação na

sua densidade de 10% .

Calcule o valor da velocidade de propagação do fluido

(combustível) V para o interior da câmara de combustão e

assinale a opção correta.

UK) 10.000 m/ seg.

QB) 1000 km/h.

(C) 100 km/h.

CD) 1.000 m/ seg.

(E) 10 m/ seg.

11) Faraday descobriu que uma tensão pode ser gerada por inter-

médio do movimento relativo entre um campo magnético e um

condutor de eletricidade. Neuman, em 1845, estabeleceu a

proporção entre a força eletromotriz (fem) e a razão de va-

riação do número de linhas da força magnética.

Baseando-se nessas informações, utilize a equação pertinente

à lei de Faraday e calcule a força eletromotriz (fem) indu-

zida quando um condutor singelo de 100 cm é movido por uma

força mecânica perpendicularmente a um campo magnético uni-

forme de 100.000 linhas/ cm2, percorrendo uma distância de

100 cm em 1 segundo.

(A) S V

(B) 10 V

(C) 100 V

(D) 200 V

(E) 440 V

12) Take into account the code for the construction and

equipment of mobile offshore drillings units, it's possible

to affirm that an engineer's alarm should be provided to be

operated from the

(A) steering gear's room.

(B) engine control room or at the maneuvering platform.

(C) main source of electrical power control room or the main

engine control room.

(D) navigation bridge.

(E) main switchboard.
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13) Qual o tipo de motor que possui como característica a execu-

ção de trabalhos que exigem grandes momentos de partida,

como, por exemplo, uma grua?

(A) Série.

(B) SHUNT .
(C) Elétrico tipo gaiola de esquilo.

(D) Síncrono.
(E) Compound.

14) Sabe-se que o ciclo operativo de um motor, pode ser de 2 ou

4 tempos . O motor que opera em um ciclo a 2 tempos apresenta

a seguinte vantagem em relação ao de 4 tempos:

(A) menor desgaste dos órgãos rodantes (partes móveis) .

(B) reduzida carbonização nas paredes do cilindro, câmara de

combustão e anéis.

(C) menor peso do volante.

(D) menor consumo de lubrificantes.

(E) facilidade de refrigeração.

15) Where risk from overspeeding of machinery exists, means

shall be provided to ensure that the safe speed is not

exceeded.
Mark the alternative which represents one example of the

overspeed protective device.

(A) High temperature control device of auxiliary generator
n° 1.

(B) Alarm of overspeed of main engine .

(C) Alarm of low lubrication oil pressure of main engine.

(D) Alarm of high speed of gyro compass .

(E) Auto control room of high speed device of oil mixture

detector of main engine.

16) Com o aumento da potência específica dos motores, o grimpa-

mento de pistão é problema não raro de ocorrer. Assinale a

opção que apresenta uma causa desse problema.

(A) Folga inadequada entre o cilindro e o âmbolo.

(B) Pequeno número de anéis de segmento.

(C) Largura de face dos anéis de compressão pequena.

(D) Pequena relação comprimento-diâmetro do âmbolo.

(E) Aletas no cilindro orientadas na direção do fluxo de ar.
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17) De acordo com a Convenção Internacional para Salvaguarda da

Vida Humana no Mar (SOLAS) , em qual tipo de navio o sistema

de retorno, através do casco, da distribuição de energia

elétrica nunca deve ser usado?

UA) Navio-tanque.

(B) Navio porta-contentor.

(C) Navio de carga-geral.

(D) Navio de passageiros.

(E) Navio ROLL-ON ROLL-OFF de passageiros .

18) Que fatores podem controlar a auto-ignição de uma mistura

perfeitamente homogênea de gases?

(A) Temperatura do gás de descarga, densidade do combustível

e razão de compressão.

(B) Temperatura do combustível, taxa de compressão e razão

ar-combustível.

(C) Densidade do combustível, taxa de compressão e tempera-

tura do ar de admissão.
(D) Densidade da mistura ar-combustível, tempo de indução da

mistura ar-combustível e razão de compressão.

(E) Densidade da mistura ar-combustível, temperatura de

ignição e razão ar-combustível.

19) Em sendo mantidos constantes os valores da força eletromo-

triz total e a resistência total de um circuito elétrico, a

corrente será diretamente proporcional à força eletromotriz

aplicada e inversamente proporcional à resistência.

A afirmativa acima aplica-se à lei

(A) de OHM.

(B) de BIOT-SAVART.

(C) de KIRCHOFF.

(D) de JOULE.

(E) do Campo Magnético.
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20) Considerando que um navio de carga SOLAS com bandeira do

Panamá atracou no porto de Buenos Aires com o Certificado

de Segurança de Construção com sua validade expirada. O seu

Armador para validar o certificado, sabendo que a Sociedade

Classificadora do navio não é reconhecida na Argentina

e, no momento, não dispõe de vistoriadores para o pronto

atendimento ao navio, deverá solicitar

(A) à Autoridade Marítima Panamenha que peça à Autoridade

Marítima Argentina para fazer a vistoria do navio e,

sendo atendidas as exigências das regras da Convenção

SOLAS, emita o Certificado.

(B) à Autoridade Marítima Panamenha que peça à Autoridade

Marítima Argentina o endosso do Certificado vencido.

(C) uma declaração da Autoridade Marítima Argentina para

isentar o navio do Certificado vencido.

(D) à Autoridade Marítima Panamenha que envie novo Certifi-

cado.

(E) à Autoridade Marítima Panamenha que comunique o fato à

Argentina pedindo a isenção do Certificado até o próximo

porto.

21) Em um navio mercante, o Diesel Gerador de Emergência possui

uma capacidade de geração de energia com, aproximadamente,

15% da capacidade de um gerador localizado na praça de má-

quinas.
O Quadro Elétrico de Emergência (QEE), instalado em um

convés aberto de acordo com a convenção internacional SOLAS,

possui seus próprios controles do gerador de emergência e

distribuição de emergência.

Caso o QEE possua o recurso para alimentação de retorno

("feed back") para o Quadro Elétrico Principal, localizado

na praça de máquinas, quais os requisitos exigidos pela

Convenção Internacional SOLAS?

(A) O QEE deverá possuir um transformador automático de

voltagem.

(B) O Gerador de Emergência deverá ser capaz de manter a

tensão dentro de mais ou menos 2,5% da tensão nominal do

gerador principal.

(C) O QEE deverá possuir proteção contra curto-circuito e

sobrecarga em seu disjuntor.

(D) A resistência de isolamento do QEE nunca deverá ser

superior a 2, 5% MA (megaohm) .

(E) O QEE deverá possuir meios para que o Gerador de

Emergência entre em paralelo com os geradores da praça

de máquinas.
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22) De acordo com a Convenção Internacional STCW, um dos

requisitos mínimos obrigatórios para a expedição de

certificados de oficiais encarregados de quarto de

máquinas, em praça de máquinas guarnecidas, cujas máquinas

de propulsão tenham uma potência igual ou superior a 750KW,

é ter

(A) no mínimo, 16 anos de idade .
(B) no mínimo, 21 anos de idade.

(C) completado um serviço de, no mínimo, seis semanas, a

bordo de navio que opera na navegação marítima, no

Departamento de Máquinas, de acordo com a Seção A-III/ 1

do código STCW.

(D) completado um programa de treinamento de, no mínimo,

trinta e seis meses, incluindo um treinamento de bordo.

(E) completado um serviço de, no mínimo, seis meses, a

bordo de navio que opera na navegação marítima, no

Departamento de Máquinas, de, no mínimo, seis meses, de

acordo com a Seção A-III/ 1 do código STCW.
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23) The regulation 13 of International Convention for the

Prevention of Pollution (MARPOL) establishes the requi-

rements of segregated ballast tanks for new oil tankers of

20,000 tons deadweight and above.

Some of these requirements following below:

The capacity of the segregated ballast tanks shall be so

determined that the ship may operate safely on ballast

voyages without recourse to the use of cargo tanks for water

ballast except as provided for in paragraphs (3) or (4) of

the regulation 13. In all cases, however, the capacity of

segregated ballast tanks shall be at least such that, in any

ballast condition at any part of the voyage, including the

conditions consisting of lightweight plus segregated ballast

only, the ship's draughts and trim can meet each of the

following requirements:

1 - the moulded draught amidships (dm) in meters (without

taking into account any ship's deformation) shall not be

less than: dm = 2.0 + 0.02L;

2 - the draughts at the forward and after perpendiculars

shall correspond to those determined by the draught

amidships (dm) as specified above, in association with the

trim by the stern of not greater than 0.015L; and

3 - in any case the draught at the after perpendicular shall

not be less than that which is necessary to obtain full

immersion of the propeller (s) .

Take into account the above requirements and mark the

following item, which correspond the right proposition.

(A) If the ship's length is 200 m, then moulded draught

amidship (dm) is 10 m.

(B) If the ship's length is 250 m, then moulded draught

amidship (dm) is 7 m.
(C) If the ship's length is 180 m, then moulded draught

amidship (dm) is 7 m.

(D) If the ship's length is 150 m, then moulded draught

amidship (dm) is 12 m.

(E) If the ship' s length is 100 m, then moulded draught

amidship (dm) is 15 m.
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24) Em relação a um motor de combustão interna projetado para

operar em um ciclo Otto, pode-se afirmar que

(A) o rendimento do motor está diretamente ligado somente

à quantidade de de ar aspirado.

(B) o título de mistura ideal é denominado mistura estequio-

métrica, pois, com esta mistura, o motor apresenta sua

máxima potência.

(C) a potência máxima do motor não é limitada pela quantida-

de de ar aspirado, mas sim pela quantidade de combustí-

vel fornecido.

(D) quando o fator preponderante for a economia de combustí-

vel, o título da mistura deve ser maior que o valor

estequiométrico.

(E) quando o título da mistura é maior que o valor estequio-

métrico, dize-se que a mistura é rica e, quando tem um

valor menor, dize-se que ela é pobre.

25) A Convenção Internacional SOLAS preconiza que nos navios

petroleiros os sistemas de suspiros dos tanques de carga

têm de ser completamente distintos das redes de condutos de

ar que servem a outros compartimentos do navio, em face

da possibilidade da ocorrência de exalação de vapores

inflamáveis.

Os arranjos relativos aos suspiros deverão ser projetados de

modo que haja o escoamento de pequenos volumes de vapor, de

ar ou de misturas de gás inerte, provocados por variações de

temperatura no tanque de carga .

Essa regra da mencionada Convenção pode ser cumprida por

intermédio de um equipamento do navio denominado válvula

(A) de segurança.

(B) de pressão/vácuo.

(C) de fechamento rápido com comando a distância.

(D) reguladora de gás.

(E) redutora de pressão.

26) De acordo com a Convenção Internacional STCW, o oficial

Chefe de Máquinas, embarcado em navio ROLL-ON ROLL-OFF de

passageiros empregados em viagens internacionais, deve

submeter-se a um treinamento de recordação apropriado em

intervalos inferiores a

(A) 2 anos.
(B) 3 anos.

(C) 4 anos.
(D) 5 anos .
(E) 6 anos.
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27) A eficiência volumétrica no motor de ignição por centelha é

controlada e afetada

(A) pela velocidade do âmbolo.
(B) pelo calor total dissipado por unidade de tempo.

(C) pelo coeficiente de película do óleo lubrificante nas

paredes do cilindro.

(D) pelo coeficiente de atrito dos mancais de sustentação.

(E) pela deflexão dos mancais.

28) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,

em relação ao material utilizado na fabricação de motores de

combustão interna, assinalando a seguir a opção que apresen-

ta a seqüência correta.

( ) O material mais comum usado na fabricação de camisas e

cilindros é o alumínio.

( ) O eixo de manivelas é geralmente fabricado de aço forja-

do.

( ) O âmbolo é montado com, pelo menos, três anéis de

segmento, sendo os superiores denominados anéis de com-

pressão.

( ) Os cilindros de um motor são mantidos em uma posição

fixa por intermédio do eixo de manivelas.

( ) Os mancais de sustentação dos motores são conhecidos

como bronzinas.

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

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

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

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

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

29) O Código para Construção e Equipamentos de Unidades Móveis

de Perfuração em Mar Aberto (MODU CODE 1989)prevê que deve-

rão ser instaladas nas unidades um determinado número mínimo

de bóias salva-vidas, levando-se em consideração o compri-

mento em metros da unidade. Sendo assim, uma unidade móvel

de perfuração, cujo comprimento é de 90 metros, construída

em 1995, deve possuir quantas bóias salva-vidas?

(A) 6

(B) 8

(C) 10

(D) 12

(E) 14
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30) O artigo n° 15 da Lei n° 9966 de 28/04/2000, conhecida como

Lei do Óleo, prevê que é proibida a descarga, em águas sob

jurisdição nacional, de substâncias nocivas ou perigosas

classificadas na categoria "A". Qual o risco produzido quan-

do descarregada na água uma substância nociva enquadrada na

categoria "A"?

(A) Baixo risco tanto para a saúde humana como para o ecos-

sistema aquático.
(B) Risco moderado tanto para a saúde humana como para o

ecossistema aquático.

(C) Alto risco tanto para a saúde humana como para o ecos-

sistema aquático.
(D) Baixo risco para a saúde humana e alto risco para o

ecossistema aquático.

(E) Alto risco para a saúde humana e baixo risco para o

ecossistema aquático.

31) Sabe-se que a tensão efetiva (Egf) gerada em cada fase de

uma máquina síncrona (ex: gerador) de corrente alternada

(CA) depende do fluxo magnético (Ø) por pólo, do número de

espiras por fase (Nf) e da freqúência (f) relacionada à

rotação da parte móvel do gerador. Com o desenvolvimento dos

estudos na área eletromecânica, estabeleceu-se o cálculo da

tensão efetiva gerada, levando-se em consideração a

constituição das bobinas e a distribuição do seu enrolamen-

to.
Considerando as informações acima, calcule a tensão efetiva

total gerada por fase de um gerador, cujas características

estão apresentadas abaixo e, a seguir, assinale a opção

correta.

I - fluxo magnético (Ø) por pólo, em maxwell, com valor

de 4.8 x 106;

II - possui 500 espiras por fase;
III - a rotação do seu rotor é de 1200 RPM;

IV - o fator de passo Kp vale 0,95;

V - o fator de distribuição Kd vale 0,90.

(A) 127 V

(B) 440 V

(C) 880,17 V

(D) 1822,17 V

(E) 2000, 82 V
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32) 

1 

Galvanômetro

I2

U y

A figura acima mostra o esquema de uma ponte de Wheaststone.

Sabe-se que U = 3 Volts, R2 = R3 = 5 ohms, o galvanômetro é

de zero central e a ponte entra em equilíbrio quando a re-

sistência Ri= 2 ohms. Calcule os valores das correntes 11 e

I2 , em ampéres, respectivamente, e assinale a opção correta.

(A) Zero e zero

(B) 0,30 e 0,75

(C) 0,43 e 0,43

(D) 0,75 e 0,30

(E) 2 e 2

33) Um gerador de corrente alternada (CA) possui oito pólos (P) e

opera a uma velocidade de 900 RPM. Calcule a frequência (f)

em Hz, da tensão gerada e a velocidade da máquina motriz

em rpm para que a frequência gerada tenha um valor de 50 Hz

e assinale respectivamente a opção que apresenta a resposta

correta.

(A) 40 e 1500

(B) 50 e 800

(C) 60 e 750

(D) 60 e 1200

(E) 70 e 800

34) Ao serem colocados em paralelo dois geradores que estavam

com os seus compensadores de corrente reativa do regulador

automático de voltagem (AVR) avariados , o responsável pela

manobra para efetuar a compensação manualmente do AVR deve:

(A) aumentar o AVR dos 2 geradores.

(B) diminuir o AVR dos 2 geradores.

(C) diminuir o AVR do gerador que está com seu fator de

potência mais alto até o equilíbrio dos fatores de po-

tência.

(D) aumentar o AVR do gerador que está com seu fator de

potência mais alto até o equilíbrio dos fatores de po-

tência.

(E) não é necessário efetuar a compensação, pois ela será

feita automaticamente.
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35) De acordo com a regra 3 do capítulo II-2 Parte A da Conven-

ção Internacional SOLAS, as anteparas classe "A-60 " devem ser

(A) construídas de ferro.

(B) construídas de tal maneira que possam impedir a passagem

das chamas até o término de uma prova padrão de fogo de

uma hora.

(C) isoladas com materiais não combustíveis aprovados, tais

que a temperatura da superfície não exposta não se eleve

mais que 180° F dentro de 60 minutos.

(D) isoladas com materiais não combustíveis aprovados, tais

que a temperatura da superfície não exposta não se eleve

mais que 160° F dentro de 60 minutos.

(E) construídas de modo a impedir a passagem de fumaça e das

chamas até o término de uma prova padrão de fogo de uma

hora.

36) Na operação de geradores em paralelo, a tensão (Vs) no barra-

mento poderá ser calculada pelo produto entre a corrente

total (Ic) entregue à carga e o valor da carga (Z ) .

Em um navio mercante, há três geradores operando em paralelo.

O gerador n° 1 (MCA-1) fornece ao barramento uma tensão

(Eg) , por fase, de 1000 V. A corrente de fase (Ia) do MCA-1 é

de 50 A e a defasagem fasorial entre a tensão e a

corrente geradas possui um valor angular, cujo COS vale 0,90.

Com os dados acima, calcule a potência total (P) gerada, por

fase, pelo MCA-1 e assinale a opção que apresenta a resposta

correta.

GA) 450.000 W

03) 457.000 W

(C) 550.000 W

0] ) 600.000 W

(E) 45.000 W
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37) The rule number 41 of International Convention for the

Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1998,

establishes that the main source of electrical power shall

consist of, at least, two generating sets. The capacity of

these generating sets shall be such that in the event of any

one generating set being stopped it will still be possible

to supply those services necessary to provide normal

operational conditions of propulsion and safety.

Mark the alternative which represents the correctly situati-

on of a ship that complies with of the above requirement

mentioned.

(A) One of generating sets of a ship is running, but it has

not capacity to supply services necessary to provide

normal operational conditions of propulsion and safety.

(B) The ship is fitted with just one generating set, and it

is possible to supply those services necessary to

provide normal conditions of propulsion and safety.

(C) One of generating sets of a ship is running. The other

is out of order, but the generating set which is

connected to main switchboard has the capacity to supply

those services necessary to provide normal conditions of

propulsion and safety.

(D) The ship is fitted with three generating sets and each

one of them have the capacity to supply those services

necessary to provide normal operational conditions of

propulsion and safety.

(E) There is no necessity for the generating set connected

to main switchboard to have the capacity to supply those

services necessary to provide normal operational

conditions of propulsion and safety.

38) Correlacione as propriedades as suas respectivas definições

e assinale a opção correta.

PROPRIEDADES DEFINIÇÕES

I - Ponto de escoamento ( ) Propriedade do óleo de aderir

às superfícies de rolamento.

II - Aderência ( ) Indica as características de

III- Oleosidade fluxo do óleo em temperaturas

IV - Detergência baixas, sob a força da gravi-

V - Corrosividade dade.

VI - Estabilidade ( ) Qualidade do óleo para resis-

VII- Resistência do filme tir às transformações noci-

vas.

(A) (VII) (III) (I)

(B) (III) (II) (VI)

(C) (III) (I) (VI)

(D) (V) (VI) (I)

(E) (III) (I) (VII)
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39) O Código para Construção e Equipamentos de Unidades Móveis

de Perfuração em Mar Aberto (MODU CODE 1989), aplica-se a

unidades que tiveram a quilha batida ou estavam em estágio

similar de construção em 1° de maio de 1991 ou após essa

data. O Certificado MODU emitido pela Administração terá sua

validade especificada no documento, porém não deverá

(A) exceder a 12 meses .
(B) ser inferior a 12 anos.

(C) ser inferior a 5 anos.

(D) exceder a 10 anos.

(E) exceder a 5 anos.

40) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Dize-se que um óleo tem seu índice de viscosidade baixo

quando sua viscosidade é alta à temperatura e à

temperatura.

(A) alta / baixa / alta

(B) baixa / alta / alta

(C) alta / baixa / baixa

(D) baixa / baixa / alta

(E) alta / alta / alta

41) O Inspetor Naval de uma determinada Capitania dos Portos

possui a tarefa de elaborar um Cartão de Tripulação de

Segurança de uma embarcação que navegará em mar aberto.

Para determinar a quantidade de tripulantes para o serviço

de quarto, na seção de máquinas, o Inspetor Naval deve

levar em consideração a

(A) arqueação bruta do navio e a duração das singraduras .

(B) arqueação bruta do navio e o grau de automação da insta-

lação de máquinas.

(C) arqueação bruta do navio e a potência propulsora em KW.

(D) potência propulsora em KW e o tipo de navio.

(E) duração das singraduras e a potência propulsora em KW.
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42) Um navio petroleiro com arqueação bruta igual a 100.000 foi

entregue ao Armador no ano de 2000, sendo equipado com sepa-

rador de água e óleo de 15 P.P.M., conforme preconiza a Con-

venção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

(MARPOL).

Dentre as características do equipamento apresentado é

correto afirmar que deve ser provido de

(A) sistema de monitoramento de óleo.

(B) alarme e parada automática.

(C) flanges de conexões de descarga com dimensões

padronizadas.

(D) válvulas de retenção para evitar o retorno da mistura

oleosa.

(E) duas válvulas de descarga para o mar.

vi v3 vi V

Considere o diagrama PV acima, o qual representa o compor-

tamento do ciclo térmico diesel de um motor.

Assinale a opção que apresenta a interpretação correta do

gráfico apresentado.

(A) O gráfico representa um ciclo térmico Otto, tendo em

vista que a introdução do calor se dá a volume constan-

te.
(B) A área do gráfico delimitada pelos pontos V1-1-2-V2 re-

presenta o trabalho absorvido no tempo de descarga.

(C) A área do gráfico delimitada pelos pontos V2-2-3-V3 re-

presenta o trabalho realizado devido à variação do volu-

me do fluido (combustível), considerando tratar-se do

tempo de compressão.

(D) A área do gráfico delimitada pelos pontos Vi-4-3-V3

equivale ao trabalho realizado considerando-se uma ex-

pansão adiabática.

(E) O diagrama PV representado demonstra que, no tempo de

compressão, a pressão no interior do cilindro sofre

alterações descendentes e ascendentes devido à caracte-

rística termodinâmica do ciclo.
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TEXTO I

Read the following text and answer the next 3 (three)

questions: (questions 44, 45 and 46)

As navigational and safety communications from ship to

shore and vice versa, from ship to ship, and on board ship

must be precise, simple and unambiguous so as to avoid

confusion and error, there is a need to standardize the

language used. This is of particular importance in the light

of the increasing number of internationally trading vessels

with crews speaking many different languages, since problems

of communication may cause misunderstandings leading to

dangers to the vessel, the people on board and the environ-

ment.
In 1973, the Maritime Safety Committee agreed, at its

twenty-seventh session, that where language difficulties

arise a common language should be used for navigational

purposes, and that language should be English. In consequen-

ce, the Standard Marine Navigational Vocabulary (SMNV) was

developed, adopted in 1977 and amended in 1985.

In 1992, the Maritime Safety Committee, at its

sixtieth session, instructed the Sub-Committee on Safety of

Navigation to develop a more comprehensive standardized

safety language than SMNV 1985, taking into account the

changing conditions in modern seafaring and covering all

major safety-related verbal communications.

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

Safety Committee adopted the Draft IMO Standard Marine

Communication Phrases (SMCP) developed by the Sub-

Committee on Safety of Navigation. The draft IMO SMCP,

following international trials, was amended at the forty-

sixth session of this Sub-Committee, and was given final

consideration by the Maritime Safety Committee at its

seventy-fourth session in the light of remarks received by

the Organization. The IMO SMCP was adopted by the Assembly

in November 2001 as resolution A.918(22).

Under the International Convention on Standards of

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,

1978, as revised 1995, the ability to use and understand the

IMO SMCP is required for the certification of officers in

charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage

or more.

44) How the language used on board ships must be?

(A) precise, not easy and unambiguous.

(B) precise, ambiguous and clear.

(C) not easy, clear and unambiguous.

(D) precise, simple and unambiguous .

(E) not difficulty, clear and simple.
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45) When did the Maritime Safety Committee adopt the Draft IMO

Standard Marine Communication Phrases (SMCP) ?

(A) 1973

(B) 1977

(C) 1985

(D) 1992

(E) 1997

46) In which session the Sub-Committee on Safety of Navigation

amended the Standard Marine Communication Phrases (SMCP) ?

(A) 15th

(B) 27th

(C) 46

(D) 68th

(E) 74th

47) Gas turbines differ from steam turbines in that gas rather

than steam is used to turn a shaft. These have also become

more suitable for use in ships. Many naval vessels are powe-

red by gas turbines and several container ships are fitted

with them. A gas turbine engine is very light and easily

removed for maintenance. It is also suitable or complete

automation.
According to the paragraph, the gas turbines are

(A) very light and easily removed for maintenance.

(B) not suitable for use in ships.

(C) identical to steam turbines.

(D) not suitable for complete automation.
(E) very cheap.

48) What is the condition of the main engine when the engine-

room personnel is fully ready to manoeuvre and the bridge is

manned to relay engine orders?

(A) Full ahead.

(B) Finished with engines.

(C) Stand by engine.

(D) Slow astern.

(E) Dead slow ahead.
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49) Dry chemical powder extinguisher are for use against fires

in aircraft or helicopters on flight decks of aircraft car-

riers or in the vicinity of the helicopter landing area in

smaller ships. The extinguisher consists of a container hol-

ding 30 lb of dry chemical powder which is discharged by the

use of a small cylinder of CO2 fitted externally to the con-

tainer. Recharging of the container and replacement of the

CO2 cylinder are quite simple operations.

Regarding the use of chemical powder extinguisher, mark the

correctly alternative.

(A) The recharge should only be done by professionals.

(B) It is used against fires in aircraft and helicopters on

flight decks.

(C) There is no use of CO2 in these extinguisher.

(D) It cannot be used against fires in the landing area in

smaller ships.

(E) Dry chemical powder extinguisher should not be used on

board of aircraft carries.

50) Effect of unbalanced loading.

Care must be taken to ensure that as far as possible the

current is the same in each phase. Where lighting and hea-

ting loads are involved a certain amount of unbalancing is

inevitable, but if it appears consistently the cause should

be investigated and circuits rearranged. A large single-

phase load on a three-phase network with limited generator

capacity will result in excessive heating in the stator and

rotor of the generator.

Take into account the above text, unbalanced loading is

DA) no problem.

03) desirable.

(C) normal and shouldn't be paid any attention.

(D) normal but should be monitored.

(E) desirable and normal .
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