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       INSTRUÇÕES 
 

• Verifique se este caderno contém 50 questões, 
sendo 08 de Língua Portuguesa, 08 de 
Raciocínio Lógico Quantitativo, 05 de Noções de 
Informática, 29 de Conhecimentos Específicos, 
além da folha de rascunho para a Prova 
Discursiva. 

• Verifique na Folha de Respostas se o seu nome 
e o número do documento de identificação estão 
corretos. 

• Será anulada a questão que contiver emenda, 
rasura ou, ainda, a que apresentar mais de uma 
alternativa assinalada na Folha de Respostas. 

• Ao marcar a alternativa correta na Folha de 
Respostas, use caneta esferográfica de tinta 
preta, ponta grossa. 

• Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a 
Folha de Resposta  da prova de múltipla 
escolha, devidamente assinada no local indicado; 
e também a Folha de Resposta  da prova 
discursiva. 

• Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só 
poderão ser liberados juntos. 

 

 
• Em cada questão, você deve assinalar 

somente uma das alternativas e na forma 
correta, conforme indicação abaixo. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

• A duração total da prova é de 4 horas. Esse 
tempo inclui a marcação da Folha de 
Respostas e a elaboração da Prova 
Discursiva.  

• Você só poderá levar o Caderno de Prova 
após transcorridas 3h (três horas) do início 
da prova. 

Boa prova! 

 

  
  

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
 

 
TÉCNICO OPERACIONAL PORTUÁRIO - ESPECIALIDADE: 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 
 

 
                                                                                                                                                
 
____________________________________ 
            Assinatura do Candidato 
 

 

 
Cód. Prova 
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Conhecimentos Específicos 
 

 

22  
Cabe ao empregador, quanto ao Equipamento de 
Proteção Individual, 
 

I. adquirir o adequado ao risco de cada atividade 
e exigir seu uso. 

II. fornecer ao trabalhador somente o aprovado 
pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho. 

III. orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação. 

IV. substituir imediatamente, quando danificado     
ou extraviado e responsabilizar-se pela 
higienização e manutenção periódica. 

V. registrar o seu fornecimento ao trabalhador e 
comunicar ao MTE qualquer irregularidade 
observada. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
  a) I,  II  e  III, apenas. 
b) II,  III  e  IV, apenas. 
c) III,  IV  e  V, apenas. 
d) I  e  IV, apenas. 
e) I,  II,  III,  IV  e  V. 

 
23  
Quanto à Segurança na Operação de Caldeiras, 
analise as assertivas abaixo. 
 

I. Toda caldeira deve possuir "Manual de 
Operação" atualizado, em língua portuguesa, em 
local de fácil acesso aos operadores, contendo no 
mínimo: procedimentos de partidas e paradas; 
procedimentos e parâmetros operacionais de 
rotina; procedimentos para situações de 
emergência; procedimentos gerais de segurança, 
saúde e de preservação do meio ambiente. 

II. Os instrumentos e controles de caldeiras devem 
ser mantidos calibrados e em boas condições 
operacionais, constituindo condição de risco 
grave e iminente, o emprego de artifícios que 
neutralizem sistemas de controle e segurança da 
caldeira. 

III. A qualidade da água deve ser controlada             
e tratamentos devem ser implementados,     
quando necessários, para compatibilizar suas 
propriedades físico-químicas com os parâmetros 
de operação da caldeira. 

IV. Toda caldeira a vapor deve estar 
obrigatoriamente sob operação e controle de 
trabalhador de confiança do empregador, mesmo 
que não tenha curso de operador de caldeira. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

  a) II  e  III. 

b) IV. 

c) I,  II  e  III. 

d) I  e  II. 

e) III  e  IV. 
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24  
Considerando a Norma Regulamentadora nº 15, em 
seu anexo 11 – AGENTES QUÍMICOS CUJA 
INSALUBRIDADE É CARACTERIZADA POR LIMITE 
DE TOLERÂNCIA E INSPEÇÃO NO LOCAL DE 
TRABALHO, assinale a alternativa CORRETA sobre 
as concentrações de oxigênio/limite de tolerância nas 
substâncias denominadas “aspirantes simples”, no 
ambiente de trabalho. 

  a) Os limites de tolerância para substâncias 
denominadas “Asfixiantes simples” não deverão 
extrapolar o mínimo estabelecido para cada 
substância específica. 

b) Os gases asfixiantes simples possuem limites de 
tolerância que não podem ser ultrapassados em 
nenhum momento das medições. 

c) O acetileno e o hidrogênio são gases asfixiantes 
simples, capazes de deslocar o ar, principalmente 
em locais fechados, necessitando de no mínimo 
16% de oxigênio em volume para realização de 
trabalhos com esses gases. 

d) Na presença de substâncias químicas 
denominadas “Asfixiantes simples”, a concentração 
mínima de oxigênio nos ambientes de trabalho 
deverá ser 18% em volume. 

e) Nas substâncias denominadas “Asfixiantes 
simples”, a concentração mínima de oxigênio deve 
situar entre 15,5% e 16% do volume do ambiente 
laboral. 

 
25  
Em relação às disposições da Constituição Federal, no 
que tange aos direitos e garantias fundamentais, 
analise as assertivas abaixo. 
 

I. É assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 

II. A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas dependem de autorização do 
poder estatal. 

III. As entidades associativas, quando 
expressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

IV. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício   
ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 

  a) I,  III  e  IV, apenas. 

b) II  e  III, apenas. 

c) I  e  IV, apenas. 

d) I, apenas. 

e) I,  II,  III  e  IV. 

 
 

26  
A NBR 14.280 define natureza da lesão como 

  a) “indicação de qualquer dano sofrido pelo 
organismo humano, como consequência de 
acidente de trabalho.”. 

b) “conceito e identificação da lesão, segundo suas 
características principais.”. 

c) “indicação da sede da lesão.”. 

d) “lesão que se manifesta no momento do acidente.”. 

e) “lesão que não se manifesta imediatamente após a 
circunstância acidental da qual resultou.”. 

 
27  
Associe o tipo de extintor de incêndio à classe de fogo 
em que deve ser utilizado, segundo determina a      
NR-23. 
 

Classe de fogo Tipo de extintor 
A I – espuma 
B II – dióxido de carbono  
C III – químico seco 

D 
IV – água pressurizada ou água-
gás 

 

A associação está CORRETAMENTE estabelecida em 

  a) A – II / B – I / D – IV. 

b) A – I / B – II / C – IV. 

c) A – IV / B – III / C – II. 

d) A – III / B – II / C – I. 

e) A – IV / B – III / D – II. 

 
28  
Indique a altura da queda livre de um trabalhador 
situado em uma plataforma elevada, utilizando cinto 
de segurança, considerando que 
 

• o anel D do cinto de segurança (as suas costas) 
está a 1,5m de distância (altura) do piso da 
plataforma; 

• o ponto de ancoramento do cinto está situado no 
piso da plataforma; 

• o comprimento do talabarte é de 1,20m e o 
estiramento do amortecedor é igual ao seu 
comprimento; 

• o estiramento do anel D é de 0,30m e 
• o fator de segurança é de 0,60m. 

  a) 4,8 metros. 

b) 4,3 metros. 

c) 2,2 metros. 

d) 2,8 metros. 

e) 3,6 metros. 
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29  
Um solvente orgânico pode penetrar no organismo 
principalmente pelas vias 

  a) oral e respiratória. 

b) respiratória e cutânea. 

c) cutânea e oral. 

d) ocular e oral. 

e) respiratória e ocular. 

 
30  
De acordo com a NR-29, são atribuições da OGMO: 
 

I. zelar para que os serviços se realizem com 
regularidade, eficiência, segurança e respeito ao 
meio ambiente; 

II. proporcionar a todos os trabalhadores formação 
sobre segurança, saúde e higiene ocupacional no 
trabalho portuário, conforme o previsto nessa NR; 

III. responsabilizar-se pela compra, manutenção, 
distribuição, higienização, treinamento e zelo pelo 
uso correto dos equipamentos de proteção 
individual – EPI e equipamentos de proteção 
coletiva – EPC, observado o disposto na NR-6; 

IV. elaborar e implementar o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA, no ambiente de 
trabalho portuário, observado o disposto na NR-9; 

V. elaborar e implementar o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, 
abrangendo todos os trabalhadores portuários, 
observado o disposto na NR-7. 

 

Estão CORRETAS as assertivas 

  a) I,  III  e  IV, apenas. 

b) I,  II,  III,  IV  e  V. 

c) II  e  III, apenas. 

d) II,  IV  e  V, apenas. 

e) II,  III,  IV  e  V, apenas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  
A Portaria nº 3.275 do Ministério do Trabalho, de 21 de 
setembro de 1989, que define as atividades do 
Técnico de Segurança do Trabalho, estabelece que 
cabe a esse profissional 

  
a) elaborar e executar projetos de normas e sistemas 

para programas de segurança do trabalho, 
desenvolvendo estudos e estabelecendo métodos 
e técnicas, para prevenir acidentes de trabalho e 
doenças profissionais. 

b) emitir laudos técnicos na condição de assistente 
técnico, e divulgar documentos técnicos como 
notificações, mapas de risco e contratos, e emitir 
pareceres e relatórios de atividades. 

c) inspecionar as unidades da instituição, verificando 
se existem riscos de incêndios, desmoronamentos 
ou outros perigos, para fornecer soluções quanto 
às medidas de prevenção a serem tomadas. 

d) informar o empregador, por meio de parecer 
técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes 
de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas 
de eliminação e neutralização. 

e) elaborar normas de segurança referentes a 
projetos de construção, ampliação, reforma, 
arranjos físicos e de fluxos, com vistas à 
observância das medidas de segurança e higiene 
do trabalho, excluindo-se os terceirizados. 

 
32  
Consoante previsto na NR-33, a gestão da segurança 
e saúde nos trabalhos em espaços confinados 
determina que 

  a) a entrada do ambiente deverá ser devidamente 
sinalizada para identificação de espaço confinado, 
somente após a emissão da Permissão de Entrada 
e Trabalho. 

b) os trabalhadores autorizados e vigias devem ter 
curso de 12 horas, podendo este ser a distância. 

c) os Supervisores de Entrada devem receber 
capacitação específica, com carga horária mínima 
de 40 horas. 

d) o exercício das atividades de Supervisor de 
Entrada é vedado ao Técnico de Segurança do 
Trabalho. 

e) a Permissão de Entrada e Trabalho é válida 
somente para o dia em que for emitida e encerra 
nesse mesmo dia. 
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33  
De acordo com a norma ISO 14000, que trata do 
Sistema de Gestão Ambiental, é CORRETO afirmar 
que 

  a) a norma é consistente com a meta de 
“Desenvolvimento Sustentável” e é compatível   
com diferentes estruturas culturais, sociais e 
organizacionais. 

b) a norma é dirigida apenas para o produto e diz 
respeito à determinação dos impactos ambientais 
dos produtos e o seu ciclo de vida. 

c) para as auditorias da norma ISO 14000, as 
empresas são obrigadas a contratar um auditor 
credenciado para avaliar o cumprimento da 
legislação ambiental. 

d) as auditorias e análises críticas da ISO 14000, por 
si só, já oferecem evidências suficientes para 
garantir que a empresa está seguindo as 
determinações legais. 

e) as empresas certificadas com a ISO 14000 são 
identificadas pelo Selo Verde do produto, que 
demonstra os aspectos ambientais positivos. 

 
34  
Relacione os fatores de riscos ocupacionais às 
doenças causadas. 
 

Fatores de Risco Ocupacional 
 

1. Asbesto 
2. Benzeno 
3. Sílica livre 
4. Radiações Ionizantes 
5. Algodão 

 

Doenças Causadas 
 

(  ) Leucemias 
(  ) Pneumoconiose associada com tuberculose 
(  ) Rinites Alérgicas 
(  ) Conjuntivite 
(  ) Mesotelioma de Pleura 
 

A ordem CORRETA dos números na segunda coluna 
é 

  a) 1,  3,  5,  4,  2. 

b) 1,  5,  4,  3,  2. 

c) 4,  1,  3,  2,  5. 

d) 5,  2,  4,  1,  3. 

e) 2,  3,  5,  4,  1. 

 
 
 
 
 

35  
Às causas imediatas dos acidentes podem ser 
consideradas as circunstâncias que precedem 
imediatamente o contato. Frequentemente, são 
denominadas ações ou práticas inseguras e condições 
inseguras. Especialistas modernos em segurança 
tendem a pensar de maneira mais ampla e modo mais 
profissional, empregando os termos “Atos abaixo dos 
padrões” e “Condições abaixo dos padrões”. Nesta 
perspectiva, enumere os elementos da 2ª coluna de 
acordo com os termos citados na 1ª. 
 

1ª coluna 
 

1. Atos abaixo dos padrões. 
2. Condições abaixo dos padrões. 

 

2ª coluna 
 

(  ) Falha em seguir os procedimentos. 
(  ) Equipamentos de proteção inadequados ou 

impróprios. 
(  ) Manutenção de equipamentos em operação. 
(  ) Proteções ou barreiras inadequadas. 
(  ) Operação de equipamentos sem autorização. 
(  ) Remoção dos dispositivos de segurança. 

 

A ordem CORRETA dos números na segunda coluna, 
é: 

  a) 2,  1,  2,  2,  2,  1. 

b) 1,  2,  1,  2,  1,  1. 

c) 1,  2,  1,  2,  1,  2. 

d) 1,  2,  2,  1,  2,  1. 

e) 2,  2,  1,  2,  1,  2. 

 
36  
Quando as medidas de proteção coletivas não forem 
suficientes ou quando estas se encontrarem em   
fase de estudo, planejamento ou implantação, o 
empregador ou a instituição deve 

  a) estabelecer critérios e mecanismos de avaliação e 
controle previstos na NR-7 (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional). 

b) selecionar EPI adequado tecnicamente ao risco ao 
qual o trabalhador está exposto e comprovar  o 
controle da exposição, através da dosimetria 
química ambiental. 

c) adotar medidas, obtidas pela audiodosimetria, 
necessárias e suficientes para a eliminação, a 
minimização e controle dos riscos do ambiente. 

d) providenciar medidas de caráter administrativo ou 
de organização do trabalho e utilização de EPI 
(Equipamento de Proteção Individual). 

e) estabelecer, implementar, assegurar e terceirizar     
o cumprimento das medidas adotadas pelos 
empregados. 
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37  
Uma instalação retroportuária com 300 trabalhadores 
deve dimensionar o SESSTP - Serviço Especializado 
em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário com, no 
mínimo, os seguintes profissionais: 

  
a) 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 2 

Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Médico do 
Trabalho em horário parcial de 3 horas, e 1 Auxiliar 
de Enfermagem do Trabalho. 

b) 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 1 
Técnico de Segurança do Trabalho, 1 Médico do 
Trabalho em horário integral, e 1 Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho. 

c) 2 Engenheiros de Segurança do Trabalho, 4 
Técnicos de Segurança do Trabalho, 2 Médicos do 
Trabalho, 1 Enfermeiro do Trabalho e 1 Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho. 

d) 2 Técnicos de Segurança do Trabalho e 1 Auxiliar 
de Enfermagem do Trabalho; 

e) 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 2 
Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Enfermeiro 
do Trabalho e 1 Auxiliar de Enfermagem do 
Trabalho. 

 
38  
Prata S.A., empresa fabricante de estruturas 
metálicas, adquiriu um galpão industrial para abrigar 
uma nova filial em estado diferente do da matriz. A 
empresa é classificada como de risco 4 e tem previsão 
para contratar 120 empregados, 40 do sexo feminino e 
80 do sexo masculino. A empresa Montatudo, 
prestadora de serviços, com 30 empregados, foi 
contratada, por um período de 4 meses, para as 
instalações dos equipamentos da Prata S.A. Acerca 
da situação hipotética acima e com base na legislação 
de segurança e saúde do trabalho, julgue os itens 
seguintes e assinale a opção CORRETA. 

  a) O custeio dos exames relacionados ao PCMSO 
dos 120 empregados que serão contratados, 
incluindo-se avaliações clínicas e exames 
complementares, deve ser assumido pela Prata 
S.A. Porém, esses exames podem, em alguns 
casos especiais, ser custeados pelo próprio 
empregado. 

b) A empresa Montatudo não é obrigada a aplicar o 
programa de controle médico em saúde 
ocupacional (PCMSO) a seus empregados. 

c) A nova filial da Prata S.A. deverá contratar um 
médico do trabalho, ainda que por período parcial, 
assim que iniciar suas atividades. 

d) Os novos empregados da filial da Prata S.A. 
deverão realizar exame médico admissional no 
prazo máximo de 30 dias após assumirem suas 
atividades. 

e) A nova filial da Prata S.A. está dispensada de 
solicitar a aprovação de suas instalações ao órgão 
regional do Ministério do Trabalho e Emprego, 
antes de iniciar suas atividades. 

 

39  
Na sala de máquinas de um navio, após o 
superaquecimento no sistema de alimentação de 
combustível do gerador, houve um princípio de 
incêndio devido ao vazamento de óleo diesel das 
mangueiras. Além do óleo diesel, parte da fiação 
elétrica também entrou em chama; um trabalhador foi 
socorrido com parada respiratória e dois sofreram 
queimaduras. O fogo foi combatido com extintores e a 
ventilação foi melhorada. Considerando-se a situação 
hipotética acima, avalie os itens abaixo. 
 

I. Se o fogo no óleo diesel tiver sido combatido 
com extintor de dióxido de carbono pode se 
assegurar que esse é o procedimento 
preferencialmente adequado. 

II. O fogo no gerador elétrico energizado é 
classificado como de classe B. 

III. Ao trabalhador acometido de parada respiratória 
é recomendada a respiração artificial, em que o 
socorrista deve fechar as narinas da vítima, 
cobrir toda a boca da vítima com sua boca e 
sugar 2 vezes o ar da vítima. 

IV. Se as queimaduras dos dois trabalhadores 
tiverem sido de 1º grau, conclui-se que houve 
formação de bolhas, contendo líquido gelatinoso 
e amarelado. Essas queimaduras costumam ser 
dolorosas e podem infectar-se, caso as bolhas 
se rompam. 

V. Sabendo-se que, na situação em apreço, houve 
liberação de gases tóxicos, a ventilação por 
diluição teria sido uma escolha acertada para 
melhoria do ar respirável. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

  a) I,  II,  III,  IV  e  V. 

b) III  e  IV, apenas.   

c) II  e  IV, apenas.   

d) I  e  V, apenas.   

e) I, apenas.   
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40  
Situações de riscos são observadas no trabalho em 
unidades de armazenamento, como silos, e podem 
envolver desde pequenos arranhões até explosões 
com vítimas. As pesquisas apontam cinco riscos 
principais: explosões, problemas ergonômicos, lesões 
no trato respiratório, lesões no glóbulo ocular e 
acidentes em geral (quedas e esmagamentos). A 
respeito desse assunto, marque a assertiva 
CORRETA. 

  a) Os problemas no glóbulo ocular são ocasionados 
pela forma de armazenamento de grãos 
ensacados. 

b) O carregamento de sacos em dupla de operários, 
comparativamente ao carregamento individual, 
reduz a carga de trabalho e a fadiga, o que pode 
refletir em uma melhora da postura. 

c) O uso do explosímetro auxilia na prevenção da 
ocorrência de explosões. 

d) A operação de desgaseificação com injeção de 
vapor saturado por baixo do recipiente tem por 
objetivo a redução da umidade. 

e) A realização de tarefas dentro de silos com o 
sistema transportador, como rosca sem fim, em 
operação, oferece principalmente risco de queda. 

 
41  
Analise as assertivas a respeito do transporte, 
movimentação, armazenamento e manuseio de 
materiais; em seguida, assinale a CORRETA. 

  
a) Na operação manual de carga e descarga de 

sacos, em caminhão ou vagão, o auxílio de 
ajudante é opcional. 

b) Os operadores, habilitados ou não, de 
equipamentos de transporte motorizados devem 
comprovar experiência mínima de 2 anos nesse 
tipo de atividade, para poderem exercer a 
profissão. 

c) Os equipamentos utilizados na movimentação      
de materiais, tais como elevadores de carga, 
guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, talhas 
e empilhadeiras, devem ser projetados e 
construídos de maneira que ofereçam as 
necessárias garantias de resistência e segurança e 
conservados em perfeitas condições de trabalho, 
desprezando as manutenções preditivas e 
preventivas periódicas. 

d) Cabos de aço, correntes, cintas e outros meios de 
suspensão ou tração, bem como suas conexões, 
devem ser instalados, mantidos e inspecionados 
conforme especificações técnicas do fabricante. 

e) Equipamentos destinados à movimentação de 
carga nunca podem ser utilizados para transporte 
de pessoal, mesmo que sejam feitas as 
adaptações adequadas. 

 
 

42  
O artigo 161 da C.L.T. (Consolidação das Leis de 
Trabalho) estabelece que 

  a) a seu interesse, empresas podem solicitar       
prévia aprovação dos projetos de construção e 
respectivas instalações. 

b) durante a paralisação dos serviços, em 
decorrência da interdição, os empregados 
receberão apenas pelos dias de efetivo exercício. 

c) a interdição ou o embargo poderá ser requerida 
por entidade sindical. 

d) uma nova inspeção deverá ser feita quando 
ocorrer modificação substancial nas instalações. 

e) os interessados poderão recorrer da decisão do 
Delegado Regional do Trabalho, no prazo de 20 
dias. 

 
43  
No estudo da NR-9 (P.P.R.A.), o reconhecimento dos 
riscos ambientais deverá conter 

  a) as medidas de caráter administrativo ou de 
organização do trabalho. 

b) o equacionamento das medidas de controle. 

c) a identificação, na fase de antecipação, de risco 
potencial à saúde. 

d) as medidas que eliminem a formação de agentes 
prejudiciais à saúde. 

e) a caracterização das atividades e do tipo de 
exposição. 

 
44  
A ergonomia procura realizar diversos tipos de 
análises. Dentre essas análises, incluem-se 

  a) o sistema de produção e abordagem 
microergonômica. 

b) as atividades físicas e cognitivas de trabalho. 

c) o sistema do posto de trabalho e a abordagem 
macroergonômica. 

d) a homeostasia, que é a qualidade de informações 
excedente. 

e) a redundância, que é a capacidade do equilíbrio 
dinâmico. 
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45  
Com relação aos benefícios da previdência social, é 
CORRETO afirmar que 

  a) a doença ou lesão de que o trabalhador já era 
portador ao filiar-se ao Regime Geral da 
Previdência Social, conferirá o direito à 
aposentadoria por invalidez mesmo quando não 
houver progressão ou agravamento da doença ou 
lesão. 

b) a concessão de aposentadoria por invalidez 
dependerá da verificação da condição de 
incapacidade, mediante exame médico a cargo do 
médico do trabalho, podendo o segurado, às suas 
expensas, fazer-se acompanhar por laudo pericial 
de médico de sua confiança. 

c) a aposentadoria por invalidez, inclusive   
decorrente de acidente de trabalho, consistirá 
numa renda mensal correspondente a 100% do 
salário benefício, observado o disposto na seção III 
do artigo 33, da Lei n° 8.213 da Previdência Social . 

d) o valor da aposentadoria por invalidez, decorrente 
de acidente de trabalho que necessitar de 
assistência permanente de outra pessoa, será 
acrescido de 35% (trinta e cinco por cento) do seu 
valor. 

e) quando o acidentado do trabalho estiver em gozo 
de auxílio doença, o valor da aposentadoria por 
invalidez será a metade do valor do auxílio doença, 
se este, por força de reajustamento, for superior ao 
previsto no artigo 44 da Lei n° 8.213 da 
Previdência Social. 

 
46  
As assertivas a seguir apresentadas dispõem, em 
linhas gerais, quanto aos objetivos traçados na Lei     
de Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993 e 
alterações posteriores). Analise e julgue em V 
(verdadeira) ou F (falsa) cada uma delas. 
 

(  ) Readequar e postergar o tempo de espera e de 
permanência dos navios nas zonas portuárias. 

(  ) Promover a descentralização do setor por meio 
da estadualização e municipalização de portos. 

(  ) Permitir que a exploração das operações de 
movimentações portuárias seja realizada por 
meio do setor público, diretamente, ou por meio 
de sociedades anônimas de economia mista. 

(  ) Prover a geração de investimentos e a aquisição, 
pelo setor privado, de equipamentos novos e 
mais produtivos. 

(  ) Promover a adequação do quantitativo de mão-
de-obra na operação portuária, com base nos 
novos padrões tecnológicos e de produção. 

 

A sequência CORRETA é 

  a) F,  V,  F,  V,  F. 

b) F,  V,  V,  F,  F. 

c) F,  F,  F,  V,  V. 

d) V,  V,  F,  V,  V. 

e) F,  V,  F,  V,  V. 

47  
Para atender aos seus objetivos, a Lei de 
Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993 e 
alterações posteriores) introduziu uma série de 
mudanças e, dentre elas, houve a criação de um ator, 
pessoa jurídica pré-qualificada, voltada para atuar na 
execução de operações portuárias na área do 
denominado porto organizado. O referido ator é 
denominado 

  a) Trabalhador Portuário Avulso. 

b) Operador Portuário. 

c) Operador de Embarque e Desembarque. 

d) Autoridade Portuária. 

e) Gestor de Mão-de-Obra Portuária. 

 
48  
Com relação à definição de Porto Organizado, é 
CORRETO afirmar que se refere àquele 
  a) aberto à navegação, inclusive a costeira, para o 

transporte de passageiros e de mercadorias, cuja 
armazenagem é explorada pela União, 
exclusivamente, em regime de comodato sob 
responsabilidade e jurisdição de uma autoridade 
portuária delegada. 

b) aberto para atender às necessidades da 
navegação referentes às movimentações de 
cargas e de mercadorias, concedido ou explorado 
por qualquer ente público, cujo tráfego e operações 
portuárias estejam sob a jurisdição de uma 
autoridade portuária. 

c) constituído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação e daquelas referentes 
às movimentações de passageiros, desde que 
explorado pela União, mediante tráfego e 
operações portuárias sob a jurisdição de uma 
entidade privada. 

d) constituído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação, das movimentações 
de passageiros ou de armazenagem de 
mercadorias, concedido ou explorado pela União, 
cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária. 

e) adequado e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação, inclusive de 
cabotagem, e da movimentação e armazenagem 
de cargas, concedido ou explorado por qualquer 
ente de direto público, cujas operações portuárias 
estejam delegadas à gestão privada por meio do 
operador portuário. 
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49  
Com relação às autorizações de exploração de 
Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte, é 
CORRETO afirmar que estas 
  a) somente serão concedidas a Estados ou a 

Municípios, os quais, com prévia autorização do 
órgão competente e mediante licitação, poderão 
transferi-las para a iniciativa privada. 

b) serão concedidas diretamente à iniciativa privada, 
mediante processo licitatório na forma de 
concorrência pública ou de pregão, observada a 
possibilidade de subcontratação ou da subempreita 
de obras e serviços.  

c) serão concedidas exclusivamente aos  Estados, os 
quais, com prévia autorização do órgão 
competente e mediante licitação, poderão transferi-
las para a iniciativa privada. 

d) somente serão concedidas a Estados ou a 
Municípios, os quais, obedecendo a critérios de 
suas legislações internas, poderão transferi-las 
mediante arrendamento ou comodato à pessoas 
jurídicas de direito privado. 

e) serão concedidas exclusivamente aos  Municípios, 
os quais não poderão transferi-las para a iniciativa 
privada, senão na forma de inexigibilidade para 
arrendamento. 

 
50  
Quando efetuada com o uso do aparelhamento 
portuário, a atividade de movimentação de 
mercadorias nas instalações de uso público, como       
o recebimento, conferência, transporte interno, 
abertura de volumes para a conferência aduaneira, 
manipulação, arrumação e entrega, bem como o 
carregamento e descarga de embarcações, é 
denominada 

  a) Operação de Carga e Descarga. 

b) Estiva. 

c) Conferência de Carga. 

d) Capatazia. 

e) Bloco em Avulso. 
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