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CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO RESPOSTA.
LEIA A PROVA COM ATENÇÃO.
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
PASSE AS RESPOSTAS PARA O CARTÃO RESPOSTA.
PREENCHA TODO O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO.
BOA PROVA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA A NOTÍCIA ABAIXO E RESPONDA AS
QUESTÕES DE 1 A 4.
“Madonna virá ao Brasil em dezembro para três
apresentações: dia 1º no Rio de Janeiro, no
Parque dos Atletas; dia 4 em São Paulo, no
Estádio do Morumbi; e dia 9 em Porto Alegre,
no Estádio Olímpico.
No Rio os ingressos custarão entre R$ 200 e R$
850, e a pré-venda será a partir de 4 de maio.
Em São Paulo as entradas terão preços entre R$
170 e R$ 850, e a pré-venda começa no dia 25 de
abril. Já em Porto Alegre, os bilhetes custarão
entre R$ 120 e R$ 800, e a pré-venda estará
aberta a partir de 25 de abril.”(...)
01) A palavra Brasil sublinhada na primeira
linha, é classificada como:
a) Substantivo;
b) Adjetivo;
c) Verbo;
d) Artigo.
02) Madonna fará uma apresentação no Rio de
Janeiro, será no dia 1º de qual mês:
a) Janeiro;
b) Dezembro;
c) Fevereiro;
d) Abril.

d) Pedraria.
07) A palavra “VELA” tem a sílaba Tônica na
sílaba “VE” e por isso ela é classificada em:
a) Paroxítona;
b) Proparoxítona;
c) Oxítona;
d) Monossílabo.
08) Assinale a alternativa que contém uma
palavra que não está acentuada de forma
correta:
a) Cadáver;
b) Amável;
c) Panéla;
d) Lâmpada.
09) Assinale a alternativa que contém um sujeito
composto:
a) Pedro e José são amigos;
b) Pedro é amigo;
c) Maria Madalena é personagem da bíblia;
d) Anderson arrumou seu carro.

03) O preço dos ingressos será mais barato na
cidade de:
a) Rio de Janeiro;
b) São Paulo;
c) Porto Alegre;
d) Brasil.

10) Assinale a alternativa que não contém um
pronome:
a) Sua;
b) Ela;
c) Meu;
d) De.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) A Lua é considerada:
a) Satélite natural da Terra.
b) O maior Astro do Sistema Solar.
c) O maior Planeta existente.
d) Um planeta com vida humana.

04) Os ingressos começarão a ser vendidos nos
meses de:
a) Abril e maio;
b) Maio e junho;
c) Abril e dezembro;
d) Abril e setembro.

12) No dia 07 de setembro é comemorado no
Brasil:
a) Proclamação da República;
b) Independência do Brasil;
c) Chegada da família real no Brasil.
d) Descobrimento do Brasil.

05) Assinale a alternativa que contém uma
oração com dois verbos:
a) Pedro sorriu para ela;
b) Pedro sorriu e conversou com ela;
c) Pedro conversou com ela;
d) Pedro não olhou para ela.

13) Já foram moedas oficiais no Brasil:
a) Dólar e Libras;
b) Peso e Dólar;
c) Cruzeiros e Cruzados;
d) Lira e Peso.

06) A palavra pedregulho é derivada da palavra:
a) Pedro;
b) Pedra;
c) Pedreira;

14) O Brasil é muito rico em recursos naturais,
assinale a opção abaixo que representa um
recurso natural não renovável.
a) Florestas;
b) Petróleo;

c) Água;
d) Solos.
15) Não é um fenômeno natural:
a) Vento;
b) Terremoto;
c) Sol;
d) Geada.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Não é um número natural:
a) 2.
b) 3.
c) 484
d) -2.
17) Mauro acertou 28 questões em uma prova
que tinha 90 questões. Em porcentagem, qual o
índice de acerto de Mauro na prova
aproximadamente?
a) 28,11%.
b) 31,11%.
c) 35,11%.
d) 37,11%.
18) Qual número abaixo é um número primo?
a) 4.
b) 72.
c) 5.
d) 18.
19) Diandra comprou no supermercado 4 kg de
carne. Sabendo que ela pagou R$ 8,85 o quilo da
carne, qual foi o valor total de sua compra?
a) R$ 35,40.
b) R$ 39,45.
c) R$ 28,34.
d) R$ 30,26.
20) Júlia adquiriu 560 chaveiros. A intenção dela
é de dividir esses chaveiros para ela e mais três
amigas em partes iguais. Calcule para Júlia
quantos chaveiros cada uma vai ficar:
a) 180 chaveiros.
b) 150 chaveiros.
c) 195 chaveiros.
d) 140 chaveiros.
ESPECÍFICAS/ BALSEIRO
21) São as principais partes do leme, exceto:
a) Cabaça.
b) Porta.
c) Madre.
d) Cadaste.
22) São cabos destinados a amarrar embarcações
miúdas. Trata-se de:

a) Abita.
b) Lançantes.
c) Boças.
d) Espringues.
23) A imagem abaixo representa que tipo de
âncora?

a) Bruce.
b) Arado.
c) Garatéia.
d) Danforth.
24) São os cabos que disparam para fora, da
proa ou da popa, evitando o movimento do navio
para vante ou para ré. Trata-se de:
a) Abita.
b) Lançantes.
c) Boças.
d) Espringues.
25) Assinale a alternativa incorreta:
a) Todas as embarcações, quando em navegação
costeira ou oceânica, deverão possuir 01 sino ou
buzina manual.
b) Todas as embarcações, sem exceções, devem
estar dotadas de um apito.
c) Todas as embarcações deverão estar dotadas de 1
lanterna elétrica.
d) Todas as embarcações, exceto as miúdas, devem
estar dotadas de uma âncora compatível com o
tamanho da embarcação e com, no mínimo, 20
metros de cabo ou amarra.
26) É uma coluna de aço montada no convés ou
no cais, podendo ser singelo ou duplo. Trata-se
de:
a) Tamanca.
b) Mordente.
c) Escovém.
d) Cabeço.

27) É a parte do casco que fica acima do plano
de flutuação em plena carga e que está sempre
emersa. Trata-se:
a) Obras vivas.
b) Obras mortas.
c) Carena.
d) Caleno.

Analise a imagem abaixo e responda as duas
próximas perguntas:

28) Abertura no convés ou numa antepara,
fechada com vidro grosso, para dar claridade a
um compartimento. Trata-se de:
a) Escotilhão.
b) Olho-de-boi.
c) Escotilhas.
d) Vigias.
29) É uma peça de metal fixada no convés para
passagem dos cabos de amarração dos navios.
Trata-se de:
a) Tamanca.
b) Mordente.
c) Escovém.
d) Cabeço.
30) Em uma embarcação de comprimento
superior a 20 metros, quando houver duas luzes
de mastro, a de ré deve estar posicionada a uma
altura pelo menos:
a) 1,5 m verticalmente mais alta que a de vante.
b) 2,0 m verticalmente mais alta que a de vante.
c) 3,5 m verticalmente mais alta que a de vante.
d) 4,5 m verticalmente mais alta que a de vante.
31) A medida longitudinal da embarcação é
chamada de:
a) Boca.
b) Largura.
c) Comprimento.
d) Bordo.
32) É um tubo por onde gurne a amarra da
embarcação, do convés para o costado. Trata-se
de:
a) Tamanca.
b) Mordente.
c) Escovém.
d) Cabeço.
33) O revestimento ou forro exterior que envolve
toda a embarcação é denominado de:
a) Bochechas.
b) Alhetas.
c) Calado.
d) Costado.

34) O algarismo romano “I” representa:
a) Cabeça.
b) Eixo propulsor.
c) Bucha telescópica.
d) Madre.
35) O algarismo romano “II” representa:
a) Cabeça.
b) Eixo propulsor.
c) Bucha telescópica.
d) Madre.
36) São os cabos que se dirigem para dentro da
proa ou popa, impedindo o movimento do navio
para vante ou para ré. Trata-se de:
a) Abita.
b) Lançantes.
c) Boças.
d) Espringues.
37) A imagem abaixo representa que tipo de
âncora?

a) Bruce.
b) Arado.
c) Garatéia.
d) Danforth.
38) É o dispositivo de acionamento manual que,
por um dos lados, emite uma luz vermelha com
intensidade de 15.000 candelas por 20 segundos,
e pelo outro, fumaça laranja por igual período. É
utilizado nas embarcações para indicar sua
posição exata, de dia ou à noite. Estamos falando
de qual sinal de socorro?
a) Foguete manual estrela vermelha com
paraquedas.
b) Facho manual luz vermelha.
c) Sinal de perigo diurno/noturno.
d) Sinal fumígeno flutuante laranja.
39) Para marcar o local em que foi afundada a
âncora, usa-se:
a) Filame.
b) Boia de arinque.
c) Ancorote.
d) Boia de marcação.
40) A parte do casco que divide os dois corpos da
embarcação é chamado de:
a) Meia-nau.
b) Proa-popa.
c) Boreste.
d) Bombordo.

