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Questão nº : 9 – Tecnologia Pesqueira, Operação com Embarcações, 
Navegação e Equipamentos de Apoio a Pesca.

Cada embarcação deverá usar o ferro apropriado e com as características indicadas para 
o tipo de casco e qualidade de fundo onde irá fundear. Uma escolha errada poderá pôr 
em risco o barco e a própria tripulação. A âncora deverá estar ligada a uma corrente
amarra, de comprimento nunca inferior ao da embarcação, e aquela a um cabo próprio 
com comprimento suficiente para os fundos onde normamente se pensa ir fundear. De 
preferência deve-se usar apenas corrente mas o seu peso e preço faz com que se junte 
corrente com cabo. O cabo, em vez da corrente, também facilita o corte deste no 
desembaraço da âncora quando esta fica presa e irremediávelmente perdida. O 
comprimento total deverá obedecer b

• em águas calmas de 
• com tempo rijo (mau tempo)

A questão cogitou a situação de emergência (de mau tempo) e a regra geral é de 5 a 7 
vezes profundidade local. Logo, como a questão apresenta duas alternativas corretas: 
“B” e “C”, deverá ser anulada.
 

A COMPERVE ACATA O PARECER DA COMISSÃO.
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ANULAÇÃO DE QUESTÃO  

Tecnologia Pesqueira, Operação com Embarcações, 
Navegação e Equipamentos de Apoio a Pesca. 

 
Cada embarcação deverá usar o ferro apropriado e com as características indicadas para 
o tipo de casco e qualidade de fundo onde irá fundear. Uma escolha errada poderá pôr 
em risco o barco e a própria tripulação. A âncora deverá estar ligada a uma corrente
amarra, de comprimento nunca inferior ao da embarcação, e aquela a um cabo próprio 
com comprimento suficiente para os fundos onde normamente se pensa ir fundear. De 

se usar apenas corrente mas o seu peso e preço faz com que se junte 
rrente com cabo. O cabo, em vez da corrente, também facilita o corte deste no 

desembaraço da âncora quando esta fica presa e irremediávelmente perdida. O 
comprimento total deverá obedecer basicamente à seguinte regra: 

em águas calmas de 3 a 5 vezes a altura da maré  
tempo rijo (mau tempo) de 5 a 7 vezes a altura da maré

A questão cogitou a situação de emergência (de mau tempo) e a regra geral é de 5 a 7 
vezes profundidade local. Logo, como a questão apresenta duas alternativas corretas: 

rá ser anulada. 

A COMPERVE ACATA O PARECER DA COMISSÃO. 

Natal, 09 de junho de 2010.

Gisele Daniel de Almeida 
Coordenadora de Concursos 
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Cada embarcação deverá usar o ferro apropriado e com as características indicadas para 
o tipo de casco e qualidade de fundo onde irá fundear. Uma escolha errada poderá pôr 
em risco o barco e a própria tripulação. A âncora deverá estar ligada a uma corrente, a 
amarra, de comprimento nunca inferior ao da embarcação, e aquela a um cabo próprio 
com comprimento suficiente para os fundos onde normamente se pensa ir fundear. De 

se usar apenas corrente mas o seu peso e preço faz com que se junte 
rrente com cabo. O cabo, em vez da corrente, também facilita o corte deste no 

desembaraço da âncora quando esta fica presa e irremediávelmente perdida. O 

vezes a altura da maré. 
A questão cogitou a situação de emergência (de mau tempo) e a regra geral é de 5 a 7 
vezes profundidade local. Logo, como a questão apresenta duas alternativas corretas: 

de junho de 2010. 

 


