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Surpresa: venda de livros impressos supera 
a de e-books

Não é incomum ainda se ouvir que a 
tendência do mercado editorial é que os livros digitais 
superem e, em um futuro não muito distante, até 
substituam os impressos. As expectativas não 
parecem se confirmar na prática. Segundo pesquisa 
do Financial Times, as vendas de livros em papel têm 
crescido e superado a de e-books, especialmente 
entre os jovens, e a previsão é de que continue assim. 
Uma agradável notícia para aqueles leitores que 
gostam de ter às mãos suas obras preferidas, para 
tocá-las, cheirá-las e marcá-las à vontade.

De acordo com Paul Lee, analista da empresa 
editorial Deloitte: “Jornais impressos são resistentes 
entre aqueles que cresceram com jornais impressos. 
Livros impressos são resistentes entre todas as 
idades”. Por que será?

Apesar das vantagens de ter um leitor de 
ebook, como o peso, o espaço de armazenamento e 
a praticidade, os leitores continuam apegados à 
versão física do livro. Os motivos parecem ser de 
ordem emocional, e nem tanto racional. A capa, a 
diagramação, o irresistível cheiro de livro novo, a 
facilidade de manipulação e de troca entre leitores, 
conquistam mesmo as novas gerações, imersas na 
tecnologia desde cedo.

A verdade é que não precisa haver 
competição tão acirrada entre livros digitais e 
impressos. Ambos possuem suas vantagens e 
d e sva n ta g e n s . Não é p re c iso  a b a n d o n a r 
completamente os manuscritos para aderir ao mundo 
literário digital, nem é preciso ser tão inflexível em 
relação à nova possibilidade de leitura. Por que não 
aproveitar os benefícios de ambos os tipos? 
A literatura só tem a ganhar com a variedade. E o 
leitortambém.
Nicole Ayres Luz. Disponível em homoliteratus.com/surpresa- 
venda-de-livros-impressos-supera-de-ebooks. Acesso em 2/1/16

(  CONHECIMENTOS BÁSICOS )

A autora marca sua posição em defesa da ideia 
deque:

A)
anunciaria, paulatinamente, a extinção do 
e-book.

B)
apresentam  vantagens e desvantagens; 
portanto, a concorrência entre ambos não faz 
sentido.

C)
livros digitais supera o de livros impressos devido 
à facilidade de manipulação.

D)
capacidade de armazenamento e é mais prático, 
portanto continua à frente no mercado.

E)
de livros impressos ou digitais, pois não é 
possível beneficiar-se dos dois formatos.

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Pela leitura do texto percebe-se que no trecho 
“Jornais impressos são resistentes entre AQUELES 
que cresceram com jornais impressos.”, a palavra 
destacada remete a:
A) leitores

B) vendas de livros

C) jornais

D) livros impressos

E) analistas de empresas

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

O substantivo corretamente grafado com X, como 
EXPECTATIVAS, é:

A) expedição

B) extaleiro

C) expectador

D) expirai

E) expecialista



O conectivo destacado em: “a tendência do mercado 
editorial é QUE os livros digitais superem e, em um 
futuro não muito distante, até substituam os 
impressos.” introduz uma oração subordinada:

(Questão 04 )------------------------------------------------------------

A) substantiva apositiva.

B) substantiva subjetiva.

C) adjetiva explicativa.

D) substantiva predicativa

E) adjetiva restritiva.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

O verbo TER assume, na terceira pessoa do plural do 
presente do indicativo, a forma TÊM, como em “livros 
em papel têm crescido”. Assinale a opção em que, no 
mesmo tempo e pessoa, a forma verbal está correta.

A) crer-crêm

B) vir-vêm

C) ler-lêm

D) ver-vêm

E) dar-dêm

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

No trecho: “para tocá-LAS, cheirá-LAS e marcá-LAS 
à vontade.”, os pronomes destacados exercem a 
mesma função sintática de:

A) objeto indireto.

B) adjunto adnominal.

C) complemento nominal.

D) adjunto adverbial.

E) objeto direto.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

O conectivo destacado no trecho: “Não é preciso 
abandonar completamente os manuscritos para 
aderir ao mundo literário digital, NEM é preciso ser 
tão inflexível em relação à nova possibilidade de 
leitura.” expressa, no contexto, ideia de:

A) explicação.

B) oposição.

C) alternância

D) adição.

E) conclusão.

No trecho “De acordo com Paul Lee, analista da 
empresa editorial Deloitte” a vírgula foi corretamente 
empregada para:

A) indicar a supressão de uma palavra.

B) isolar o adjunto adverbial antecipado.

C) separar o aposto.

D) separar orações coordenadas.

E) separar o vocativo.

(Questão 08 )------------------------------------------------------------

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que o pronome entre 
parênteses deve ser colocado após o verbo, como 
em “ter às mãos suas obras preferidas, para 
tocá-LAS”.
A) Importava com a opinião alheia, (se)

B) Não procurei para pedirfavores. (o)

C) Este é um lugaronde sinto bem. (me)

D) Isso deixa transtornado, (me)

E) Venderão muitos livros, (se)

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Em “cheirá-las e marcá-las à vontade.”, apresenta-se 
um exemplo de emprego do acento grave em uma 
locução adverbial de modo. Outra frase que contém 
exemplo de locução adverbial de modo é:

A) Às vezes prefiro ler jornais.

B)
dois metros.

C) Ele ficou em casa à toa, lendo um livro.

D) À noite, todos saíam de casa.

E) Fomos à cidade comprar um livro.

(Questão 11

Três funcionários, Almir, Benedito e Clemente, 
trabalham operando guindastes no porto. Eles 
recebem uma premiação em função do número de 
contêineres embarcados e dividem o embarque de 
840 contêineres. A divisão será proporcional ao 
tempo de serviço de cada um no porto. Se Almir, 
Benedito e Clemente trabalham há 9, 15 e 18 anos, 
respectivam ente, o núm ero de contê ineres 
embarcados por Benedito será:

A) 360

B) 180

C) 380

D) 300

E) 420



(Questão 12 ) -

Sorteando aleatoriamente, de uma única vez, dois 
dias do mês de Março de 2016, a probabilidade de 
pelo menos um deles ser sábado ou domingo é:

Março -  2016
Dom S«l Tef Qua Qui $ex 5ab

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

A) 40,47%.

B) 45,59%.

C) 39,51%.

D) 48,75%.

E) 53,43%.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

No Windows Explorer, a ação padrão associada ao 
duplo-clique no botão esquerdo do mouse sobre uma 
pasta ou arquivo é:

A) selecionar.

B) copiar.

C) colar.

D) executar.

E) arrastar.

(Questão 14

O comportamento padrão de aplicativos de correio 
eletrônico disponíveis no mercado é armazenar 
mensagens identificadas como spam na pasta:

A) Lixo Eletrônico.

B) Rascunho.

C) Caixa de Entrada.

D) Caixa de Saída.

E) Itens Excluídos.

(Questão 15

Considere que no Microsoft Office Excel a expressão 
“=SOMA(D2:D4)” está associada a uma célula. 
Tal expressão representa um(a):

A) tabela dinâmica.

B) gráfico.

C) função.

D) filtro.

E) intervalo de dados.

(Questão 16 ) -

Entre aqueles especificados no art. 37 da CRFB de 
1988, um dos princípios atinentes à administração 
pública é o da:

A) lesividade.

B) mínima intervenção.

C) intranscendência.

D) equidade.

E) publicidade.

(Questão 17

No que concerne às disposições constitucionais 
sobre segurança pública, presentes no Capítulo III, 
Seção III, do Título V, da CRFB de 1988, assinale a 
resposta correta.

A)
incumbe exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras.

B)
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se ao Ministério da Defesa.

C)
guardas municipais, reservando, implicitamente, 
à legislação municipal o tratamento destas.

D)
polícia de carreira, ou, na falta destes, por oficiais 
da polícia militar.

E)
da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais, seu entorno, e demais vias transversais 
às rodovias federais.



(Questão 18 ) -

O art. 40 da CRFB, de 1988, cuida do regime 
previdenciário e aposentadoria dos servidores 
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações. Sobre o tema, é correto 
afirmarque:

A)
proventos são, sempre, proporcionais ao tempo 
de contribuição.

B)
proporcionais ao tempo de contribuição, dar-se-á 
aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, 
na forma de lei complementar.

C)
cumprimento tempo mínimo de quinze anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

D)
com proventos integrais, poderá ser conquistada 
aos sessenta anos de idade e trinta de 
contribuição.

E)
integrais, para a mulher, é condicionada ao 
atingimento dos cinquenta anos de idade e trinta 
de contribuição.

(Questão 19 )-

Segundo as regras deontológicas reconhecidas pelo 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal:

A)
da legalidade, não lhe sendo perm itido 
descumprir a lei em nome de nenhum outro 
princípio.

B)
decoro, o zelo, a eficácia e ao tratar mal uma 
pessoa que paga seus tributos, direta ou 
indiretamente, significa causar-lhe dano moral.

C)
respeito a moralidade da Administração Pública, 
inexiste relação, devendo preponderar a 
primeira.

(Questão 20 ) -

Incorrendo em crime de responsabilidade, nos 
moldes da Lei n° 1.079/1950, o Governador de um 
Estado pode ser condenado, nesse âmbito, a:

A)
função pública e multa civil.

B) multa civil e perda dos direitos políticos.

C)
função pública.

D) ressarcimento de danos e perda do cargo.

E) multa civile perda do cargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(Questão 21 )-

É possível definir Administração Pública, em seu 
sentido subjetivo, como:

A)
Executivo e Judiciário.

B) povo situado em determinado território e sujeito a 
um governo.

C)
chefe do Poder Executivo.

D)
exercício da função administrativa.

E)
realizada pelo Poder Executivo.

(Questão 22 )-

“Certas formas de ação e modos de tratar a coisa 
pública, ainda que não impostos diretamente pela 
lei, passam a fazer parte dos comportamentos 
socialmente esperados de um bom administrador 
público, incorporando-se gradativam ente ao 
conjunto de condutas que o Direito torna exigíveis.” 
(MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 4a Edição. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 104)

O trecho acima se refere a um dos princípios da 
Administração Pública explicitamente reconhecido 
pela Constituição Federal em vigor. Trata, por seu 
conteúdo, do princípio da:

D)
administrativa, tem-se como princípio o sigilo dos 
atos administrativos, incorrendo em falta ética o 
servidor que divulgar qualquer desses atos.

A) legalidade.

B) especialidade

C) moralidade.

E)
mente a harmonia com a estrutura organizacional 
e a necessidade de evitar qualquer colaboração 
de terceiros no desempenho de sua atividade.

D) eficiência.

E) publicidade



Adenominada Administração Pública indireta:

A)
privada com intuito de cooperação.

B)
acionados diretamente perante o Judiciário.

C)
personalidade própria.

D)
personalidade jurídica própria.

E)
denominada centralizada.

(Questão 23 )------------------------------------------------------------

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

O art. 36 da Lei Geral da Copa (Lei n° 12.663, de 
2012) informava que “os tipos penais previstos nesse 
Capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 
2014”. Ou seja, decorrido esse prazo, as infrações 
penais previstas na lei deixaram de existir. Suponha- 
se, assim, que uma pessoa tenha cometido um dos 
crimes da Lei Geral da Copa em dezembro de 2014. 
Iniciado o ano de 2015, essa pessoa poderá ser 
penalmente responsabilizada pela conduta? Com 
base no que dispõe o Código Penal, assinale a 
resposta correta.

A)
existente à época do julgamento, não importando 
o momento da ação.

B) Sim, pois leis temporárias têm ultra-atividade.

C)
beneficiar o sujeito ativo.

D) Não, pois nesse caso ocorreu abolitio criminis.

E) Sim, pois leis excepcionais têm ultra-atividade.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

Alaor, consciente sobre todas as circunstâncias do 
caso concreto, mediante grave ameaça, obrigou 
Brenda, criança de 12 anos de idade, a masturbá-lo. 
Alaor praticou crime de:

A) corrupção de menores.

B) constrangimento ilegal.

C) ameaça.

D) estupro de vulnerável.

E) estupro.

Apagar mecanicamente o nome que consta em uma 
carteira de identidade verdadeira e substituí-lo por 
nome falso, caso a falsificação não seja grosseira, 
caracteriza crime de:
A) falsificação de documento público (art. 297 

do CP).
B) falsificação de documento particular (art. 298 

do CP).
C) falsidade ideológica sobre documento particular 

(art. 299 do CP).
D) falsidade ideológica sobre documento público 

(art. 299 do CP).
E) falsa identidade (art. 307 do CP).

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

Sobre o uso de algemas e a Súmula Vinculante n° 11 
do STF, assinale a alternativa correta.

A)
reincidente, desde que a excepcionalidade seja 
justificada por escrito.

B)
audiência, à presença de um Juiz de Direito, já 
autoriza o uso das algemas.

C)
responsabilização civil, penal e disciplinar do 
agente público.

D)
do Estado pelo uso irregular de algemas por seus 
agentes.

E)
ainda que infundado, de fuga do preso.



(Questão 28 ) -

Constitui crime previsto na lei de drogas (Lei 
n° 11.343, de 2006):

A)
indevido de droga.

B)
reiterado de drogas.

C)
expondo a dano potencial a incolumidade de 
outrem.

D)
ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à 
criança ou ao adolescente, bebida alcoólica ou, 
sem justa causa, outros produtos cujos 
componentes possam causar dependência física 
ou psíquica.

E)
investigar crime previsto na Lei n° 11.343/2006.

(Questão 29 )-

Sobre o Estatuto do Desarmamento (Lei n° 10.826, 
de 2003), é correto afirmar que:

A)
fogo é conduta equiparada ao porte de arma de 
fogo de uso permitido.

B)
tratando dos artefatos explosivos, mas não dos 
incendiários.

C)
crime de comércio ilegal de arma de fogo.

D)
culposamente arma de fogo em direção à via 
pública.

E)
porte são punidos pelo mesmo tipo penal.

(Questão 30 ) -

A distinção terminológica entre Direitos Humanos e 
Direitos Fundamentais se estabelece com base na 
informação de que:

A)
humano reconhecidos e positivados na esfera do 
Direito Constitucional.

B)
reconhecidos como compromissos de natureza 
moral na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem.

C)
o rien tação  e fo rm ação dos tra tados e 
convenções internacionais.

D)
reconhecidos e positivados na esfera do Direito 
Internacional.

E)
vinculantes adotados por cada um dos povos em 
sua orientação interna.

(Questão 31 )-

Sobre a institucionalização dos direitos e garantias 
fundamentais no Brasil, é possível dizer que o 
segundo Programa Nacional de Direitos Humanos 
-  II PNDH -  conferiu ênfase aos seguintes temas:

A) mobilidade urbana e direitos individuais.

B) reforma trabalhista e planejamento familiar.

C)
criança.

D) meio ambiente e multiculturalismo.

E) direitos políticos e reforma tributária.

(Questão 32 )-

As denominadas “ações afirmativas” são ações que 
visam eliminar as desigualdades e segregações, de 
forma que não se mantenham grupos elitizados e 
grupos marginalizados na sociedade. Nesse sentido, 
é possível afirmar que as contemporâneas e 
diversificadas ações afirmativas dos governos 
brasileiros fundam-se na promoção do(a):
A) individualismo premial.

B) desenvolvimento econômico.

C) soberania estatal.

D) igualdade material.

E) uniformidade cultural.



Para os fins da Lei n° 12.815, de 5 de junho de 2013, 
vulgarmente conhecida como a Nova Lei dos Portos, 
considera-se instalação portuária pública de 
pequeno porte a:

A)
autorização e localizada dentro da área do porto 
organizado.

B)
autorização, localizada fora da área do porto 
organizado e utilizada exclusivamente para 
operação de transbordo de mercadorias em 
em barcações de navegação in te rio r ou 
cabotagem.

C)
porto organizado e utilizada em movimentação 
de passage iros , em m ovim en tação  ou 
armazenagem de mercadorias, destinadas ou 
provenientes de transporte aquaviário.

D)
compreende as instalações portuárias e a 
infraestrutura de proteção e de acesso ao porto 
organizado.

E)
autorização, localizada fora do porto organizado 
e utilizada em movimentação de passageiros ou 
mercadorias em embarcações de navegação 
interior.

(Questão 33 )------------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Segundo a Nova Lei de Portos, a cessão onerosa de 
área e infraestrutura públicas localizadas dentro do 
porto organizado, para exploração por prazo 
determinado, é denominada:

A) permissão.

B) concessão.

C) delegação.

D) autorização.

E) arrendamento.

Na Administração Aduaneira nos Portos Organizados 
e nas Instalações Portuárias Alfandegadas, a quem 
compete, por intermédio das repartições aduaneiras, 
fiscalizara entrada, a permanência, a movimentação 
e a saída de pessoas, veículos, unidades de carga e 
mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras 
autoridades no porto?

A) Marinhado Brasil

B) Polícia Federal

C) Guarda Portuária

D) Operador Portuário

E) Ministério da Fazenda

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

Em relação ao ISPS CODE, os governos 
contratantes deverão estabelecer níveis de proteção 
e prover diretrizes para a defesa contra incidentes de 
proteção. Em relação aos governos contratantes, 
assinale a alternativa correta.

A)
responsabilidades relacionadas com a proteção.

B)
estabelecidas pela Autoridade Portuária Local.

C)
navio  inc lua  uma dec la ração  exp líc ita  
enfatizando a autoridade do comandante.

D)
Navio ou das Instalações Portuárias.

E)
responsável por tomar decisões relativas à 
segurança e proteção do navio.



Estabeleça a correta correspondência entre os 
personagens a seguir descritos na coluna I com os 
seus respectivos Deveres e Responsabilidades da 
coluna II.

Coluna I

1. Funcionário de proteção da companhia

2. Oficial de proteção do navio 

Coluna II

( ) propõe alterações ao plano de proteção do navio.

( ) organiza auditorias internas e revisões das 
atividades de proteção.

( ) reporta todos os incidentes de proteção.

( ) assegura a execução das avaliações de proteção 
do navio.

( ) intensifica a conscientização e vigilância da 
proteção a bordo.

Asequência correta é:

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

A) 1 ,2 ,2 ,1e1

B) 2,1,2,1 e2

C) 1,1 ,2 ,2e1

D) 1,2 ,1 ,2e1

E) 2 ,1 ,1 ,2e1

A avaliação de proteção do navio deverá incluir uma 
vistoria de proteção a bordo, incluindo, no mínimo, os 
seguintes elementos listados a seguir, EXCETO:

A)
portuárias.

B)
principais executadas, as quais é importante 
proteger.

C)
operações  pr inc ipais execu tadas e da 
probabilidade de sua ocorrência, a fim de 
estabelecer e priorizar medidas de proteção.

D)
fatores humanos, na infraestrutura, planos de 
ação e procedimentos.

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

E)
operações existentes de proteção.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

Em conform idade com a NR 29 -  Norma 
Regulamentadora de Segurança e Saúde no 
Trabalho Portuário, assinale a alternativa correta.

A)
embarcação com carga perigosa no porto, a 
responsabilidade é do dono da carga; pois este 
deve adotar os procedimentos contidos no seu 
plano de controle de emergências.

B)
na área portuária.

C)
acondicionadas em contêineres refrigerados, 
podem ficar mais tempo próximas às áreas de 
operação de carga e descarga.

D)
determinar que os explosivos sejam as primeiras 
cargas a embarcar e as últimas a desembarcar.

E)
armazenadas em recipientes ao ar livre, mesmo 
que protegidos do sol, de intempéries ou da água 
domar.



(Questão 40 ) ■

Sobre a obrigatoriedade da exigência do uso de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Porto 
de Vitória (Capuaba e Cais Comercial) é correto 
afirmarque:

A)
adentre a área portuária.

B) somente os visitantes estão desobrigados do 
uso.

C) o pessoal da administração não precisa usar.

D)
do uso.

E) somente é obrigatório aos serviços operacionais.


