
MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO PARA A PRESTAÇÃO DO 
SER VIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO COMO OFICIAL 

DE 2a CLASSE DA RESER VA DA MARINHA /PS-RM2-
OF/2016)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

I LÍNGUA PORTUGUESA / FORMAÇÃO
MILITAR NAVAL



1) Que opção completa corretamente a estrutura "É preciso que 
nós. . . " ?

(A) chegamos bem cedo para a entrevista.
(B) contamos tudo que aconteceu na viagem,
(C) entregamos os últimos pedidos até amanhã.
(D) façamos as tarefas durante o expediente.
(E) incentivamos, nos alunos, o gosto pela leitura.

2} Em que opção o emprego da virgula na frase "Professora, ainda 
não terminei o exercício." está corretamente explicado?

(A) Destaca o aposto.
(B) Separa o vocativo.
(C) Indica a elipse do verbo.
(D) Marca orações intercaladas.
(E) Isola adjunto adverbial antecipado.

3) Assinale a opção correta com relação ao emprego da vírgula, 
de acordo com a norma padrão.

(A) 0 mau tempo, não impediu, que se realizasse o jogo.
(B) João é uma pena que, eu não possa ir a sua formatura.
(C) O desejo do Comandante, era que todos tivessem sucesso.
(D) Eles estavam certos, de que eram competentes para o 

trabalho.
(E) 0 vento de leste, o gerador da seca, aumentava de 

intensidade.

4) Em qual opção todas as palavras estão corretamente grafadas?

{-&) enxoval ~ enchente - enxergar 
(E) sinusite - butequim - taboada
(C) .extinção - abcesso - excassez
(D) desavisado - extravasar - conceção
(E) degladiar - prevenir - impecilho

5) Qual o valor semântico da preposição na frase "A jovem 
comprou um lindo anel de ouro."?

(A) Causa
(B) Matéria.
(C) Companhia.
(D) Finalidade.
(E) Instrumento.
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6} Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.

Dirigiu-se ______  todos para avisar que terão acesso _____
novas instalações ______ partir de segunda-feira ______ tarde.

(A) à - às - a - à
(B) a - as - à - à
(C) à - as - à - a
(D) a - às — a - a
(E) a - às - a - à

7) Observe a frase a seguir.

Comprei uma bolsa nova hoje.

Assinale a opção em que a palavra destacada é utilizada com 
o mesmo sentido empregado na frase anterior.

(A) 0 canguru carrega o filhote na bolsa.
{B) Ganhou muito dinheiro investindo na bolsa.
{C) Maria conseguiu uma bolsa para estudar em Paris.
(D) Seguiram para o hospital quando a bolsa rompeu.
(E) As mulheres costumam ter muitas coisas na bolsa.

8) Em qual opção a frase está correta, tendo em vista a norma 
padrão?

(A) Os adolescentes não estavam só.
(B) Abram seus livros na página uma.
(C) Teremos menas preocupações agora.
(D) É necessário atenção ao dirigir.
(E) Era meio-dia e meio quando cheguei.

9} Em que opção a frase apresenta uma ambiguidade?

(A) A língua oferece possibilidades: o sujeito elege uma e 
rejeita a outra.

(B) Aquele curso de línguas via internet cobrou por um 
serviço que não prestou.

(C) Não se opõem a um trabalho criativo a precisão e a 
organização.

(D) Os jovens possuem poucas informações a respeito da car
reira a seguir.

(E) A língua refere-se tanto a coisas da realidade quanto a 
mundos imaginados ou possíveis.
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"Senhor, nada valho.
Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras 
pobres." {Cora Coralina)

Que opção estabelece corretamente a relação de sentido entre 
as duas frases do texto acima?

10) Leia o texto a seguir,

(A) Nem.
(B) Porém.
(C) Enquanto.
(D) Portanto.
(E) Porquanto

11) Que opção sintetiza a ideia central do dito popular "Quem 
tudo quer tudo perde."?

(A) Acomodação.
(B) Fraternidade. 
{C) Ambição.
(D) Perseverança.
(E) Desalento.

12} Em que opção o emprego do pronome oblíquo está correto, de 
acordo com a norma padrão?

(A) Viram-a chegando atrasada novamente.
{B) Lhe deram um lindo presente de aniversário,
(C) Devolva-nos os livros na próxima semana.
(D) Ele não explicou-me o motivo da discussão.
(E) Disse que tornaria-se um grande atleta.

13) Que palavra foi formada pelo mesmo processo que o vocábulo 
"infeliz"?

(A) Refazer.
(B) Fidalgo.
(C) Girassol.
(D) Livraria. 
{E) Saltitar.
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14) Em qual opção todas as palavras estão corretamente
acentuadas?

(A) gênio - açúcar - juiz
(B) têxtil - ruína - júri
(C) enjôo - cajú - sequência
(D) amêndoa - linguista - Piauí
(E) linguística - rúbrica - ônix

15) Leia o texto a seguir.

"Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci 
naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez 
os gatos são menos matreiros, e, com certeza, as magnólias 
são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um 
poeta dizia que o menino é o pai do homem» Se isso é 
verdade, vejamos alguns lineamentos do menino." (Machado de 
Assis)

Em que opção a ideia referida pelo termo destacado, no texto 
acima, está corretamente indicada?

(A) 0 personagem cresceu sem a intervenção da família.
(B) 0 personagem se desenvolveu como as magnólias e os gatos. 
{C) Os gatos são menos matreiros do que o personagem.
(D) A crença de que o menino é o pai do homem.
(E) Alguns lineamentos do menino serão apresentados,

16} Que opção NÃO apresenta um correspondente semântico 
corretamente indicado, de acordo com a norma culta?

(A) Vida de monge = monástica.
(B) Plantas dos lagos = lacustres.
(C) Material de guerra = balístico.
(D) Livro destinado ao ensino = didático.
(E) Acordo entre Brasil e Portugal = luso-brasileiro.

17) Em que opção a regência verbal está correta, de acordo com a 
norma padrão?

(A) Ofereceu-o ajuda após o terrível acidente.
(B) Os trabalhadores aspiram a uma vida melhor.
(C) Esqueci do livro sobre a mesa da professora.
(D) Informaram ao diretor do risco de desabamento.
(E) Minha irmã disse que lhe viu na escola ontem.
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18) Que opção apresenta,. explicitamente, 
conotativo da linguagem?

um exemplo de uso

(A) Além dos livros de bons escritores nacionais que devemos
ler, sugere-se, também, a leitura de bons livros
de escritores estrangeiros.

(B) Um estilo pessoal, elaborado e mantido pelo escritor, é
ao mesmo tempo único, inconfundível, mas também
inteligível para todos.

(C) É exatamente ao trabalho dos bons autores que os
gramáticos se reportam para dizer o que é recomendável 
ou não, o que está adequado ou inadequado.

(D) Dificultamos o próprio pensamento, por falta de
conhecimentos sobre conjugação verbal, ortografia, 
pontuação, crase, preposições, conjunções etc,

(E) É preciso saber dizer as palavras contundentes,
carregadas de certeza, de pensamentos que mergulhem as 
suas próprias raízes na realidade.

19) Em que opção a forma verbal destacada está correta, de 
acordo com a norma padrão?

(A) Acreditamos que os alunos já estejem na sala.
(B) Sempre quiz conhecer várias cidades brasileiras.
(C) Chuveu muito em algumas regiões do país ontem.
(D) O policial deteve o ladrão logo após o assalto.
(E) Se tivesse chego mais cedo, encontraria o diretor.

20) Qual a relação estabelecida pela conjunção sublinhada na 
frase "Caso tenha dúvida, levante a mão."?

(A) Causa.
(B) Condição,
(C) Comparação,
(D) Consequência.
(E) Conformidade.
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21) Em qual das opções abaixo NÃO há possibilidade de alteração 
do significado da palavra, em função do uso dos artigos 
definidos - masculino e feminino?

(A) 0 grama - A grama.
(B) 0 caixa - A caixa.
(C) 0 colega - A colega.
(D) 0 guarda - A guarda.
(E) O capital - A capital.

22) Assinale a opção em que a concordância verbal está correta, 
tendo em vista a norma padrão.

(A) Houve alguns problemas durante o curso.
(B) Era des horas quando decidiu ir embora.
(C) Fazem três anos que terminei a faculdade.
(D) Existe diferentes soluções para o problema.
(E) Precisam-se de novos trabalhadores no setor.

23) Observe o trecho abaixo.

"Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci 
naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos."
(Machado de Assis)

Que opção identifica o processo argumentativo utilizado pelo 
autor no trecho sublinhado?

(A) Comparação.
(B) Definição.
(C) Justificativa.
(D) Citação de autoridade.
(E) Comprovação de dados.

24) Tendo em vista a norma padrão, assinale a opção em que a 
forma verbal destacada está correta.

(A) João e Pedro tem 50 anos de idade.
(B) A gerente vêm à reunião semanalmente.
(C) Minha mãe sempre mantem a casa em ordem.
(D) Eles não veem os problemas que criaram.
(E) Os alunos leiem bons livros nesta escola.
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25) Em que opção a expressão de que completa a lacuna 
corretamente, de acordo com a norma padrão?

(A) A rua ________  moro não é bem iluminada.
(B) 0 motivo ________  brigaram é desconhecido.
(C) Assistimos ao filme ________ falou ontem.
(D) Nunca mais viu a jovem ________  se apaixonou.
(E) 0 livro ________  li semana passada é excelente.

26) Conforme as Normas da Autoridade Maritima para 
Reconhecimento de Sociedades Classificadoras para Atuarem em 
nome do Governo Brasileiro, Certificado Estatutário é 
definido como um certificado

(A) emitido para atestar a conformidade da embarcação com as 
regras especificas constantes dos Códigos e Leis 
emitidos pelos estados da Federação Brasileira.

(B) emitido para atestar a conformidade da embarcação com as 
regras especificas constantes das Convenções e Códigos 
Internacionais e/ou Normas da Autoridade Maritima 
Brasileira.

(C) com validade reduzida que pode ser emitido para 
embarcações nas quais não foram detectadas deficiências, 
mas que apresentam restrições diversas que impedem a 
emissão imediata dos certificados definitivos.

(D) emitido, pela Sociedade Classificadora, para uma 
embarcação, atestando o atendimento às suas regras 
especificas.

(E) cuja emissão não pode ser delegada às Sociedades 
Classificadoras reconhecidas pelo Governo Brasileiro.

27) Que nível de liderança é exercida por meio do relacionamento 
face a face entre o líder e seus liderados e é mais presente 
nos escalões inferiores, quando o contato pessoal é 
constante?

(A) Indireta.
{B) Organizacional.
(C) Estratégica.
(D) Direta.
(E) Autocrática.
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28) Uma embarcação de apoio marítimo de bandeira estrangeira, 
afretada por armador brasileiro, ao ser submetida à perícia 
técnica visando à emissão do Atestado de Inscrição
Temporária (AIT) recebeu duas deficiências simples que não 
oferecem risco ao navio. De acordo com as Normas da 
Autoridade Marítima Brasileira para Operação de Embarcações 
Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras, qual é o 
prazo de validade do Cartão de Tripulação de Segurança a 
partir da data de sua emissão?

(A) Até 90 dias.
(B) 1 ano.
(C) 2 anos.
(D) O mesmo do AIT.
(E) Indeterminado.

29) Leia o texto a seguir,

"Graças às iniciativas de homens como Jerônimo de
Albuquerque, a monarquia podia se viabilizar em suas
conquistas. Afinal, esses homens, dispersos em intrincadas 
redes imperiais, eram capazes de movimentar redes que 
traziam substância à política ultramarina."
(BITTENCOURT, A. de S.; LOUREIRO, RESTIER JÚNIOR,
R.J.P. Jerônimo de Albuquerque e o Comando da Força Naval 
contra os Franceses no Maranhão. In. Revista Navigator. V. 
7/N.13. Rio de Janeiro, jun/2011. p. 82)

O trecho acima faz menção à bem sucedida luta da Coroa luso- 
espanhola pela manutenção de suas posses no Maranhão diante 
de uma ocupação estrangeira ocorrida entre 1612 e 1615. Em 
tal período, a possessão portuguesa no Maranhão esteve sob o 
domínio de invasores

(A) ingleses.
(B) holandeses.
(C) franceses.
(D) irlandeses.
(E) italianos.
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30) A respeito da hierarquia militar e da disciplina, base
institucional das Forças Armadas, pode-se afirmar que

(A) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
mantidos em todas as circunstâncias da vida entre 
militares da ativa, da reserva remunerada, excetuando-se 
os reformados.

(B} a hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em 
níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas.

(C) disciplina é a rigorosa observância e o acatamento 
integral das leis, regulamentos e normas que fundamentam 
o organismo militar, sendo modificada nos casos de 
guerra ou conflito.

(D) posto é o grau hierárquico da Praça, conferido pela 
autoridade militar competente.

(E) circulos hierárquicos são âmbitos de convivência entre 
militares de categorias diferentes e têm a finalidade de 
desenvolver o espirito de camaradagem, em ambiente de 
estima e confiança.

31) De acordo com os requisitos de máquinas contidos nas Normas 
da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na 
Navegação Interior, é correto afirmar que

(A) a manutenção da limpeza nos espaços e equipamentos de 
máquinas não está no escopo de uma vistoria de segurança 
na Praça de Máquinas de uma embarcação.

(B) quaisquer polias, correias e demais partes móveis 
utilizadas para acionamento de máquinas e/ou mecanismos 
deverão ser dotadas de dispositivos adequados de 
proteção para as pessoas.

(C) a tripulação deverá portar Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para evitar que o contato com as 
superfícies quentes das descargas de gases dos motores 
desprovidas de proteção térmica cause queimaduras na 
pele.

(D) os tanques de óleo situados no interior da Praça de 
Máquinas deverão ser dotados de suspiros independentes, 
cuja saída deverá ser localizada na área interna da 
embarcação.

(E) quaisquer tubulações advindas dos tanques de óleo, por 
intermédio das quais o óleo é conduzido às máquinas 
principais ou auxiliares, deverão ser de material 
plástico e possuir válvula de fechamento rápido.
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32) Tendo como base os requisitos para a determinação da
arqueação e do porte bruto para embarcações empregadas na
navegação interior, é correto afirmar que

(A) arqueação bruta (AB) é a expressão do tamanho total da 
embarcação, sendo função do volume de todos os espaços 
fechados. A arqueação bruta é um parâmetro adimensional.

(B) somente os agentes da Autoridade Marítima poderão emitir 
o Certificado Nacional de Arqueação ou as Notas para 
Arqueação.

(C) o Certificado Nacional de Arqueação terá validade máxima
de cinco anos, sendo que, em um período entre três meses 
antes e três meses após a data de cada aniversário da 
emissão do Certificado, deverá ser realizada uma
vistoria anual com o objetivo de verificar se houve 
alterações na embarcação.

(D) as embarcações deverão ser submetidas a uma vistoria 
antes da expedição do Certificado Nacional de Arqueação, 
para verificar as condições de estanqueidade do casco.

(E) o porte bruto é um parâmetro adimensional e é definido 
como a diferença entre a Arqueação Bruta e a Arqueação 
Líquida de uma embarcação.
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33) Com relação à Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do 
Paraguai/ analise as afirmativas abaixo.

I- A vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo 
garantiu o bloqueio naval que impediu o Paraguai de 
receber armamentos do exterior.

II~ O Tratado da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e 
Uruguai, consístiu-se como um acordo de caráter
econômico que visava a arruinar a economia paraguaia.

III- Todos os navios da Marinha do Brasil que operaram 
durante a guerra foram adquiridos no exterior, pois o 
Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro não tinha 
capacidade tecnológica para construir embarcações de 
guerra.

IV- Mesmo após a ocupação de Assunção pelas forças da 
Tríplice Aliança, em 1869, o presidente paraguaio, 
Francisco Solano López, não se rendeu, fazendo com que 
a guerra se prolongasse até o ano de 1870.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas
(B) Apenas as afirmativas
(C) Apenas as afirmativas
(D) Apenas as afirmativas
(E) Apenas as afirmativas

I e II estão corretas.
I, II e III estão corretas.
II e IV estão corretas.
I e IV estão corretas.
II, III e IV estão corretas.

34) De acordo com as Normas da Autoridade Marítima Brasileira 
para Aquaviários, qual categoria de aquaviário possui 
limitação de comandar embarcações de qualquer Arqueação 
Bruta na Navegação de Longo Curso realizada entre os portos 
da Costa Atlântica da América do Sul, das Antilhas e da 
Costa Leste da América Central, excluídos os portos de Porto 
Rico e Ilhas Virgens?

(A) CCB.
(B) MCB.
(C) 10N.
(D) 20N.
(E) CLC.
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35) A participação da Marinha do Brasil na Primeira Guerra 
Mundial formalizou-se com o envio da Divisão Naval em 
Operações de Guerra (DNOG), sob o comando do Almirante Pedro 
Max Fernando de Frontin, ao teatro de operações. Em que 
consistia a principal missão da DNOG?

(A) Realizar a escolta de comboios de navios mercantes no 
Atlântico Sul.

(B) Transportar as tropas do Exército Brasileiro para o 
continente europeu.

(C) Patrulhar a área marítima compreendida entre Dakar, no 
Senegal, e Gibraltar, na entrada do Mar Mediterrâneo.

(D) Desenvolver a guerra de corso contra a Alemanha com a 
utilização de submarinos adquiridos na Itália.

(E) Combater os rebeldes germânicos que ocupavam o litoral 
catarinense.

36) De acordo com as Normas da Autoridade Marítima Brasileira 
para as Atividades de Inspeção Naval, que atividade efetua a 
fiscalização dos requisitos legais de segurança em 
embarcações de bandeira estrangeira que chegam a seus 
portos, em conformidade com as orientações adotadas pelo 
Acordo de Viha dei Mar, do qual o Brasil faz parte?

(A) Perícia de Conformidade de Plataforma.
(B) Perícia de Conformidade para Transporte de Petróleo.
(C) Perícia de Conformidade para Operação em AJB,
(D) Inspeção de Plag State Control.
(E) Inspeção de Fort State Control.

Prova
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37) 0 primeiro conflito internacional que o Brasil participou
após sua Independência foi a Guerra da Cisplatina
(1825-1828) . A respeito dessa guerra, é correto afirmar que

(A) a independência da Cisplatina, sob o nome de República 
Oriental do Uruguai, foi um de seus resultados.

(B) devido ao maior poderio naval argentino, a Esquadra 
Imperial Brasileira fez uso intensivo da guerra de corso.

(C) a causa principal desse conflito foi a invasão paraguaia 
à Província do Mato Grosso.

(D) a vitória brasileira se deu em consequência de sua 
estratégia naval de bloqueio do Rio da Prata.

(E) ao bloquear o Rio Paraná, a Tríplice Aliança, formada 
por Brasil, Argentina e Uruguai, deu um duro golpe na 
Força Naval Paraguaia.

38) De acordo com as Normas da Autoridade Marítima Brasileira 
para o Reconhecimeto de Sociedades Classificadoras para 
Atuarem em Nome do Governo Brasileiro, a emissão de um 
Certificado de Isenção para uma embarcação brasileira pode 
ser realizada

(A) pela Capitania dos Portos da área de jurisdição.
(B) pela Sociedade Classificadora do navio.
(C) pela Diretoria de Portos e Costas.
(D) pela Diretoria Geral de Navegação.
(E) pelo Comando do Distrito Naval da área de jurisdição.

39) É manifestação essencial do valor militar:

(A) respeitar a dignidade da pessoa humana.
(B) a disciplina e o respeito à hierarquia.
(C) proceder de maneira ilibada na vida pública e na 

particular.
(D) o civismo e o culto das tradições históricas.
{E) culto aos símbolos nacionais.
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40) De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, como é 
denominada a capacidade de empregar forças militares com o 
mínimo de rigidez preestabelecida e com o máximo de 
adaptabilidade à circunstância de emprego da força?

(A) Flexibilidade.
(B) Mobilidade.
(C) Controle.
(D) Monitoramento.
(E) Elasticidade.

41) De acordo com as Normas da Autoridade Marítima Brasileira 
para Operação de Embarcações Estrangeiras em Aguas 
Jurisdicionais Brasileiras, na seleção de navios a serem 
inspecionados numa inspeção de Fort State Control, deverão 
ser evitados navios já inspecionados nos últimos

(A) 3 meses.
(B) 6 meses.
(C) 12 meses.
{D) 18 meses.
(E) 2 anos.
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4 2) De acordo com os requisitos para a atribuição de borda livre 
para embarcações empregadas na navegação interior, assinale 
a opção INCORRETA.

(A) Convés de borda livre é o convés completo mais elevado
que o navio possui, de tal forma que todas as aberturas
situadas nas partes expostas do mesmo disponham de meios 
permanentes de fechamento que assegurem sua estanqueidade.

(B) Embarcações tipo A são todas as de casco metálico que
não apresentam aberturas de escotilha, sendo o acesso ao 
interior do casco (ou dos tanques) proporcionado apenas 
por meio de pequenas aberturas fechadas e tornadas 
estanques à água por tampas de aço ou material
equivalente.

(C) As portas externas que possibilitem, direta ou
indiretamente, o acesso ao interior de qualquer
compartimento localizado abaixo do convés de borda livre 
ou ao interior de uma superestrutura fechada, deverão 
ter uma soleira minima de 150mm para embarcações que 
naveguem em AREA 1.

(D) A extremidade junto ao costado dos tubos de descarga 
provenientes dos espaços situados abaixo do convés de 
borda livre ou de superestruturas fechadas deverá ser 
dotada de válvulas de retenção e fechamento (combinadas 
ou não). Os meios disponíveis para operação da válvula 
de fechamento deverão ser facilmente acessíveis e estar 
sempre disponíveis.

(E) 0 Certificado Nacional de Borda Livre para navegação 
interior terá uma validade máxima de quatro anos para 
embarcações de passageiros, seis anos para embarcações 
de carga com propulsão própria e oito anos para 
embarcações de carga sem propulsão.

43) De acordo com as Normas da Autoridade Marítima Brasileira 
para Embarcações Empregadas na Navegação Interior, quantas 
boias salva-vidas uma embarcação não SOLAS, utilizada na 
navegação interior e de comprimento total igual a 50 metros, 
deve dotar?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6
(E) 8
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44) Leia o texto a seguir.

"No início da década de 1940, o nosso Poder Naval possuía 
limitações operacionais importantes. No início da Segunda 
Guerra Mundial, em 1939, na Europa, o Brasil contava com 
praticamente os mesmos navios da Primeira Guerra Mundial. 
(...) Ao rompermos relações diplomáticas com o Eixo, a 
Marinha do Brasil desconhecia as novas táticas
antissubmarino e estava, consequentemente, desprovida do 
material flutuante e dos equipamentos necessários para 
executá-las."
(BITTENCOURT, A . de S . Introdução à História Marítima
Brasileira. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da 
Marinha, 2006. pp. 141 e 148)

Diante da situação apontada acima, o governo brasileiro 
efetivou um acordo internacional denominado Lend Lease, que 
possibilitou o empréstimo e o arrendamento para a Marinha do 
Brasil de vários navios que fossem tecnologicamente 
apropriados àquela guerra. Com qual nação foi realizado esse 
acordo, firmado em Io de outubro de 1941?

(A) Estados Unidos da América.
(B) Alemanha.
(C) Inglaterra.
(D) França.
(E) União Soviética,

5) No Cartão de Tripulação de Segurança de uma embarcação,
existe a observação de que o operador do sistema de
posicionamento dinâmico deverá ter cumprido o Programa de 
Qualificação previsto no Livro Registro do Operador de
Posicionamento Dinâmico (DP) da DPC (DPC-1101) ou no do 
Nautical Institute de Londres (Dynamic Position Watchkeeping 
Log Book), além de portar o Certificado do Operador DP
Restrito (Limited). De acordo com as Normas da Autoridade 
Marítima Brasileira para Embarcações Empregadas na 
Navegação em Mar Aberto, qual classe que o equipamento de 
Posicionamento Dinâmico da embarcação pode

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 2 ou 3
(E) 1, 2 ou
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4 6) De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para 
Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto, quanto à 
aplicação de Convenções e Códigos Internacionais, assinale a 
opção correta.

(A) Somente as embarcações "SOLAS" que efetuem viagens 
internacionais deverão cumprir integralmente os 
requisitos da Convenção Internacional para a Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar (SOLAS-1974) e suas emendas em 
vigor, da Convenção Internacional de Linhas de Carga 
(LL66) e suas emendas em vigor e da Convenção 
Internacional para Medida de Tonelagem de Navios 
(TONNAGE 1969) e suas emendas em vigor.

(B) Somente as embarcações destinadas ao transporte de 
cargas perigosas embaladas que efetuem viagens 
internacionais deverão cumprir os requisitos 
estabelecidos pelo Código IMDG ~ International Maritime 
Dangerous Goods Code.

(C) As embarcações destinadas ao transporte de gases 
liquefeitos a granel deverão cumprir os requisitos 
estabelecidos pelos Códigos Internacionais específicos, 
considerando-se a aplicação de acordo com a data de 
construção, mesmo que não efetuem viagens internacionais.

(D) Caso uma embarcação "SOLAS" passe a efetuar somente
viagens entre portos brasileiros, os respectivos
certificados de segurança de construção, de segurança de 
equipamentos e de segurança rádio deverão ser 
substituídos pelo competente Certificado de Segurança da 
Navegação ~ CSN.

(E) Caso uma embarcação "SOLAS" passe a efetuar somente
viagens entre portos brasileiros, seu Certificado
Internacional de Borda Livre deverá ser substituído pelo 
competente Certificado Nacional de Borda Livre.
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47) Nos setores estratégicos, segundo a Estratégia Nacional de 
Defesa, as parcerias com outros países e as compras de 
produtos e serviços no exterior devem ser compatibilizadas 
com o objetivo de assegurar espectro abrangente de 
capacitações e de tecnologias sob o domínio nacional. 
Desenvolver tecnologia de determinação de coordenadas 
geográficas a partir de satélites e projetar e fabricar 
veículos lançadores de satélites são exemplos de prioridades 
de qual setor estratégico?

(A) Social.
<B) Tecnológico
(C) Espacial.
(D) Nuclear.
(E) Cibernético

48) De acordo com os requisitos para materiais de segurança para
embarcações empregadas na navegação de mar aberto, é correto
afirmar que

(A) as embarcações nacionais deverão ser dotadas somente de
equipamentos de salvatagem e segurança homologados pela 
Diretoria de Portos e Costas - DPC, mediante expedição 
de Certificado de Homologação, não sendo aceitos
materiais e equipamentos estrangeiros.

(B) os equipamentos salva-vidas e de segurança classificados 
como CLASSE II são os fabricados com base nos requisitos 
da Convenção SOLAS, abrandados para o uso nas 
embarcações empregadas na navegação de mar aberto, entre 
portos brasileiros.

(C) as embarcações de passageiros que operam entre portos
brasileiros não são obrigadas a dotar coletes
salva-vidas de tamanho pequeno, adequados para crianças.

(D) as embarcações tanques "não SOLAS" deverão ser dotadas 
de embarcações salva-vidas totalmente fechadas em cada 
bordo para 50% do total de pessoas a bordo.

(E) artefatos pirotécnicos são dispositivos que se destinam 
a indicar que uma embarcação ou pessoa se encontra em 
perigo, ou que foi entendido o sinal de socorro emitido. 
Tais artefatos deverão ser utilizados somente no período 
noturno e são designados, respectivamente, como sinais 
de socorro e sinais de salvamento.
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4 9) De acordo com o EMA-137 (Doutrina de Liderança da Marinha)., 
em que estilo de Liderança abre-se mão de parte da 
autoridade formal em prol de uma esperada participação dos 
subordinados e do aproveitamento de suas ideias, e na qual 
os componentes do grupo são incentivados a opinarem sobre as 
formas de como uma tarefa poderá ser realizada, cabendo a 
decisão final ao líder?

(A) Autocrática.
(B) Democrática.
(C) Delegativa.
(D) Transformacional.
(E) Transacional.

50) De acordo com a lista de verificação para vistoria inicial 
de embarcações empregadas na navegação interior, deverá ser 
verificado, em vistoria flutuando, se

(A) os botijões de gás estão posicionados em áreas internas, 
em local seguro e arejado, protegidos do sol, mesmo 
próximos a fontes que possam causar ignição.

(B) os coletes salva-vidas estão estivados em armários 
trancados e bem sinalizados, para que não sejam 
subtraídos de bordo pelos passageiros ou pela tripulação.

(C) a boia salva-vidas e o chicote de sua retinida estão 
adequadamente fixados no suporte.

(D) a quantidade, capacidade, localização e tipo dos 
extintores de incêndio estão de acordo com as normas 
específicas sobre o assunto (para embarcações que 
possuam o Plano de Segurança aprovado, este deverá ser 
usado como referência).

(E) a embarcação possui Licença de Estação de 
Radiocomunicação em vigor, emitida pela Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou

páginas. Escreva e assine correiamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será

prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;

4 - iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fisca!, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:

- atendimento médico por pessoal designado pela MB;

- lazer uso de banheiro; e

- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.

Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 

onde foi solucionada;

5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;

6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou corno corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);

7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na foiha de respostas;

8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 60 minutos.

9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;

b) uíüizar-se de quaiquer material não autorizado;

c) desrespeitar quaiquer prescrição relativa à execução das provas;

d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;

e) cometer ato grave de indisciplina; e

f) comparecer ao locai de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.

10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;

b) escreva seu nome em letra de forma no loca! indicado;

c) assine o seu nome no focal indicado;

d) no catnpo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígilo 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas 

sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 

inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:
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12 Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 

prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de quaiquer 

outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR
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