MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2017)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

QUESTÃO 5

Os medicamentos classificados como laxantes promevem
o alívio da

São indicações clínicas para a nutrição parenterai,
EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ansiedade.
doença de Parkinson.
Constipação.
diarreia ácida.
obstrução vascular.

falta de apetite.
diarreia grave.
pancreatite aguda.
íleo paralítico.
obstrução intestinal.

QUESTÃO 2

QUESTÃO 6

A Portaria n°54, de 18 de novembro de 2013, do Ministério
da Saúde incorpora a vacina quadrivalente contra o HPV
para a prevenção de que doença?

De acordo com seus conhecimentos técnicos, correlacione
os procedimentos cirúrgicos às suas definições e assinale
a opção correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PROCEDIMENTOS
(1) traqueostomia
(2) laparatomia
(3) blefaroplastia
(4) queiloplastia
(5) colporrafia

Câncer de coio de útero.
Câncer de intestino.
Febre amarela silvestre.
Gripe.
Varicela.

QUESTÃO 3
Sobre massagens torácicas externas em paciente
apresentando parada cardiorrespiratória, é correto afirmar
que
(A) a mão do ressuscitador deve estar fechada e ser
colocada no tórax do ressuscitado.
(B) a respiração de emergência e as massagens
torácicas externas não precisam ser combinadas.
(C) a liberação da massagem torácica externa permite
que o sangue flua para dentro do coração.
(D) deve-se personalizar a situação o máximo possível,
tentando se comunicar com algum familiar do
paciente.
(E) não se deve inclinar a cabeça do paciente para evitar
a ausência do tônus muscular.

DEFINIÇÕES
( ) abertura da cavidade abdominal.
( ) sutura da região da parede vaginal.
( ) abertura na traqueia.
( ) correção cirúrgica das pálpebras.
( ) reparo de defeitos nos lábios.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(1)(2)(3)(4)(5)
(5)(4)(3)(2)(1)
(5)(2)(1)(4)(3)
(2)(5)(1)(3)(4)
(2)(4)(5)(3)(1)

QUESTÃO 7
De acordo com LIMA, (2010) UÉ a contração e a expansão
de uma artéria, correspondendo aos batimentos
cardíacos". A frase acima caracteriza a definição de:

QUESTÃO 4
Qual é o agente etiológico da ascaridíase?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Homem.
Ascaris Lumbricoides.
Clostridium Botuiino.
Ascaris Ducrey.
Mosca Tsé-Tsé.

Prova: Amarela
Enfermagem

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pressão divergente.
Respiração.
Pressão arterial média.
Pulso.
Pressão convergente.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 12

A prescrição médica para um determinado paciente é de
Soro Glicosado 5% = 300ml mais 1 ampola de Cloreto de
Sódio 20% = 10ml para infundir em microgotas durante 6
horas. Quantas microgotas irão infundir por minuto?

De acordo com o Ministério da Saúde, o Diabetes Melito
Tipo 1 é classificado como

QUESTÃO 9

(A) destruição parcial de células Alfa, levando à
deficiência parcial da produção de insulina.
(B) hipergiicemia diagnosticada na gravidez, geralmente
sanada após o parto.
(C) relativa deficiência na produção de insulina associado
à resistência à insulina.
(D) destruição das Células Beta, em geral, levando à
deficiência absoluta da produção de insulina.
(E) hipoglicemia associada a pacientes que fazem uso de
drogas ilícitas e de tabagismo.

Assinale a opção que apresenta apenas complicações
cirúrgicas.

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

55
52
50
49
48

hemorragia e infecção da ferida operatória.
choque hipovolêmico, e traqueostomia.
deiscência e infecção da ferida operatória.
hemorragia e deiscência.
pneumonia e tromboflebite.

Com relação à ação química do medicamento, quando
dizemos que ela é profilática, significa que o medicamento

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual o objetivo da técnica do preparo do corpo após a
morte?

QUESTÃO 14

(A) Liberar o leito o mais breve possível.
(B) Melhorar, a aparência do corpo, bem como evitar a
drenagem de secreções e/ou excreções.
(C) Garantir a aparência do corpo, dificultando a atividade
de tanatologia.
(D) Facilitar a rigidez cadavérica e transportar o corpo
para o necrotério.
(E) Evitar constrangimento de familiar.

QUESTÃO 11
Segundo LIMA (2010), as feridas
de acordo com seu agente, seu
seu conteúdo bacteriano. Com
bacteriano, é correto afimar que a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seca ou úmida.
séptica ou exsudativa.
seca ou contusa.
asséptica ou perfurante.
séptica ou asséptica.

Prova: Amarela
Enfermagem

podem ser classificadas
volume de exsudato ou
relação
ao conteúdo
ferida pode ser:

tem ação preventiva quanto às doenças.
tem ação curativa contra as doenças.
tem ação anestésica.
tem capacidade de eliminar os sintomas.
promove a cura imediata da doença.

Uma das atribuições mais relevantes na assistência de
Enfermagem em Saúde Mental é acompanhar o paciente
no dia a dia, estabelecendo um cuidado individualizado e
coletivo. A implementação dessa assistência pelo
profissional de Enfermagem é caracterizada por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vigiar permanentemente o paciente.
controlar o paciente.
isoiar o paciente do convívio social.
ouvir o paciente e atendê-lo em suas necessidades.
executar a contenção mecânica frequentemente.

QUESTÃO 15
Considerando que o paciente recebe alimentação através
de sonda enteral, marque a opção que corresponde ao
cuidado fundamental que o Técnico de Enfermagem deve
ter antes de iniciar a dieta desse paciente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preparar os eletrólitos para agregar à dieta.
Certificar-se do posicionamento adequado da sonda.
Manter a cabeceira da cama no máximo a 10 graus.
Clampear a sonda para evitar a obstrução.
Puncionar o acesso venoso periférico
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Com relação ao abortamento, assinale a opção correta:

O Técnico de Enfermagem é, na maioria das vezes, o
primeiro a observar sinais e sintomas que podem ajudar o
diagnóstico, tratamento e planejamento das ações
curativas ou preventivas em favor do paciente. Tão
importante quanto observar é o ato de anotar. Dessa
forma, as anotações de enfermagem são importantes
pelos seguintes motivos, EXCETO

(A) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 15
semanas ou quando o concepto pesa menos de
600g.
(B) A perda sanguínea uterina e a presença de cólicas no
hipogástrio não são dados clínicos a serem
considerados.
(C) O exame especular permite a visualização do colo
uterino, constatando-se a origem intrauterina do
sangra mento.
(D) O abortamento é dito precoce quando ocorre até a
15a semana e tardio quando ocorre entre a 16a e 20a
semanas.
(E) O exame ultrassonográfico não é definitivo para o
diagnóstico de certeza entre um aborto inevitável e
um aborto incompleto.

QUESTÃO 17

(A) revelar como o paciente está evoluindo em seu
tratamento.
(B) fornecer informações para outros profissionais de
saúde que também trabalham no tratamento do
paciente.
(C) oferecer subsídios para a avaliação da qualidade da
assistência que é prestada ao paciente.
(D) considerar que as anotações são irrelevantes para o
respaldo de quem executa o procedimento, no
aspecto ético-legal.
(E) contribuir para a identificação e resolução do
problema do paciente.

Assinale a opção que apresenta um dos cuidados que se
deve ter com a transfusão de sangue total e derivados.

QUESTÃO 20

(A) Observar que vômito, cefaleia e dor nas costas não
são considerados sinais de reações agudas da
transfusão.
(B) Informar ao paciente que reações tardias não são
importantes.
(C) Iniciar a infusão de forma rápida para observar
possíveis reações.
(D) Verificar somente a temperatura do paciente, quando
necessário, e anotar na prescrição.
(E) Iniciar a infusão de forma lenta e permanecer ao lado
do leito do paciente nos primeiros 15 ou 30 minutos.

De acordo com a frequência e gravidade dos acidentes
causados por animais peçonhentos, qual é o de maior
interesse médico?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Escorpionismo.
Ofidismo.
Araneismo.
Erucismo.
Foneutrismo.

QUESTÃO 21
QUESTÃO 18
A infecção fulminante pós esplenectomia (IFPE) tem
grande risco de desenvolvimento de infecção bacteriana
letal por organismos encapsulados. Sendo assim, assinale
a opção que apresenta o organismo que pode provocar
esse quadro.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tityus paraensis.
Mygalomorphae.
Haemophylus Influenzae.
Megalopygidae.
Plasmodium Clostridium.

Prova: Amarela
Enfermagem

A trombose de veia profunda é uma complicação comum
em pós-operatório, podendo levar a embolia pulmonar.
Sendo assim, assinale a opção que apresenta uma
intervenção de enfermagem que deve ser executada nos
casos de trombose de veia profunda.
(A) Introduzir uma sonda nasogástrica para diminuir a
ação dos esfíncteres
(B) Verificar a presença do sinal de Murphy positivo
(C) Hidratar adequadamente o paciente no pós-operatório
para evitar hemoconcentração
(D) Manter coxins para promover a constrição dos vasos
do joelho
(E) Observar a elevação da temperatura, pulso,
respiração e queixas de dor torácica
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 26

Marque a opção que demonstra a ação correta do Técnico
de Enfermagem no momento que precede a intubação
endotraqueal de um paciente grave.

A prescrição médica para um determinado paciente é de
Garamicina 50mg intramuscular. No hospital, a medicação
está disponível em ampola de Garamicina 80mg/2ml.
Quanto de Garamicina deve-se administrar nesse caso?

(A) Preparar o material e retirar prótese dentária do
paciente.
(B) Puncionar acesso profundo e solicitar transferência.
(C) Usar a cabeça do paciente como alavanca e fixar o
tubo.
(D) Preparar o material e fazer alavanca com a cabeça do
paciente.
(E) Puncionar acesso e usar os dentes do paciente como
alavanca.

QUESTÃO 23
A posição de litotomia é usada para
(A)
(B)
(C)
(D)

exames da coluna vertebral e do aparelho digestivo.
parto, cirurgia ou exame de períneo e vagina.
conforto, pois facilita a respiração do paciente.
exames de certas anormalidades ortopédicas ou
neurológicas.
(E) exames e cirurgias do reto e do aparelho digestivo.

QUESTÃO 24
Como é chamado o exame no qual uma amostragem de
tecido hepático é obtida através da aspiração por agulha,
para estabelecer diagnóstico por meio do estudo
histológico?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ultrassonografia hepática.
Ressonância magnética.
Punção biliar.
Biópsia pancreática.
Biópsia hepática.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,0 ml
1,1 ml
1,25 ml
1,35 ml
1,5 ml

QUESTÃO 27
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é
definida como a forma mais grave de um espectro de
doenças associadas à infecções pelo vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV). Sendo assim, marque a
opção correta.
(A) O HIV é transmitido pelo contato sexual, respiratório e
exposição parenteral ao sangue.
(B) A epidemiologia indica que o HIV é transmitido pelo
contato sexual, exposição parenteral a sangue ou
produtos
sanguíneos
contaminados
além
da
transmissão por via transplacentária ou do canal do
parto.
(C) O risco de transmissão perinatal do HIV da mãe para
o neonato é nulo.
(D) Não existem
evidências epidemiológicas que
indiquem que o HIV é transmitido pela exposição
parenteral a sangue ou produtos sanguíneos
contaminados.
(E) O HIV é transmitido somente pelo contato sexual e
pela exposição parenteral a sangue contaminado

QUESTÃO 28
São situações para o adiamento da administração de um
imunobiológico, EXCETO:

QUESTÃO 25
Sobre os cuidados com o paciente que apresenta
drenagem torácica com selo d’água, pode-se afirmar que
(A) após a introdução do dreno torácico, não é
necessário fixá-lo.
(B) a água do dreno serve para diluir a secreção que sai
dos pulmões.
(C) a “ordenha” do dreno pode ser feita para adiantar a
saída de secreção.
(D) o paciente deve ser orientado a manter-se em
decúbito dorsal.
(E) o dreno deve situar-se aproximadamente 2,5cm
abaixo do nível hídrico.

Prova: Amarela
Enfermagem

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uso de dose imunossupressora de corticoide.
usuário que precisa receber imunoglobulina.
doença febril grave.
uso de antiinflamatórios ou antibióticos.
usuário
que
necessita
receber
sangue
hemoderivado.

ou
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Segundo o A lt 118 do Capítulo V - Das Infrações e
Penalidades - , da Resolução COFEN 311/2007 (Código
de Ética dos Profissionais de Enfermagem), a "proibição
do exercício profissional da enfermagem por um período
não superior a vinte e nove (29) dias" e que “será
divulgada nas publicações oficiais dos conselhos federal e
regionais de enfermagem, jornais de grande circulação e
comunicada aos órgãos empregadores" definem a
seguinte penalidade:

A Vitamina K, administrada no recém nascido ainda na
sala de parto, tem a finalidade de evitar

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

advertência verbal.
multa.
censura.
suspensão do exercício profissional.
cassação do direito ao exercício profissional.

QUESTÃO 30
É muito importante conhecer e utilizar as definições de
Aleitamento Materno adotadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Sendo assim, o Aleitamento Materno
Exclusivo pode ser definido quando a criança recebe
(A) somente leite materno, direto da mama ou ordenhado
sem outros líquidos ou sólidos.
(B) além do leite materno água ou bebidas à base de
água (sucos echás).
(C) leite materno e outros tipos de leite, incluindo leite de
soja ou leite de cabra.
(D) além do leite materno qualquer alimento sólido ou
semissólido com a finalidade de complementá-lo.
(E) xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral
ou medicamentos não se considera aleitamento
materno exclusivo.

QUESTÃO 31
Conforme o Art. 122 do Capítulo V - Das Infrações e
Penalidades - da Resolução COFEN 311/2007 (Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem), é considerada
situação atenuante:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cometer infração dolosamente.
cometer infração com abuso de autoridade.
cometer infração por motivo fútil ou torpe.
realizar atos sob coação e/ou intimidação.
ter maus antecedentes profissionais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre queimaduras, é correto afirmar que
(A) as grandes queimaduras evolvem mais de 15% da
área total de superfície corporal.
(B) a perda da barreira cutânea e a presença de escaras
dificultam o crescimento bacteriano.
(C) a maioria das mortes por incêndio deve-se à inalação
por fumaça.
(D) a diminuição da permeabilidade capilar produz edema
na ferida.
(E) a extensão da queimadura não está relacionada à
gravidade dessa lesão.

QUESTÃO 34
Em virtude da necessidade de se obter um método
confiável e objetivo para descrever as condições clínicas
do paciente na recuperação Pós-anestésica, Aldrete e
Kroulik (1970) desenvolveram um índice de avaliação,
baseado em cinco parâmetros. Quais são eles?
(A) Atividade, irritabilidade, reflexos, abertura ocular e
cor.
(B) Irritabilidade, responsividade, reflexos, atividades e
tônus.
(C) Respiração, irritabilidade, fala, responsabilidade e
tônus.
(D) Atividade, irritabilidade, tônus, abertura ocular e fala.
(E) Atividade, respiração, circulação, consciência e cor.

QUESTÃO 35
De acordo com a dinâmica de funcionamento da Central
de Material Esterelizado, Silva (2005)refere a existência de
três tipos de central. Assinale a opção que apresenta
esses tipos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova: Amarela
Enfermagem

cegueira.
sífilis.
hemorragia.
edema.
infecções na pele.

Completa, centralizada e formatizada.
Descentralizada, centralizada e semicentralizada.
Completa, incompleta e mista.
Formatizada, mista e centralizada.
Centralizada, descentralizada e incompleta.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 40

A Esquizofrenia é considerada a mais incapacitante das
doenças mentais, pois altera o indivíduo no seu modo de
pensar, sentir e se relacionar com o mundo externo.
Constituem a sintomatologia dessa doença, EXCETO:

Assinale a opção que indica o cuidado essencial que se
deve ter quando o paciente apresenta intoxicação por
substâncias tóxicas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Induzir o vômito, principalmente quando o paciente
apresentar convulsão ou estiver semiconsciente.
(B) Não induzir o vômito quando o paciente apresentar
convulsão, estiver semiconsciente ou comatoso.
(C) Se a intoxicação for por material corrosivo, induzir o
vômito é primordial.
(D) Os familiares poderão tratar a criança em casa
mesmo se a substância ingerida for cianeto ou
hidrocarboneto.
(E) Identificar a natureza do agente não é importante,
visto que a lavagem gástrica é sempre recomendável.

“Delirium tremens”.
alucinação auditiva.
catatonia.
isolamento social.
alucinação visual.

QUESTÃO 37
Com relação à vacina contra Febre Amarela, é correto
afirmar que
(A) é apresentada sob a forma de doses individuais e já
vem diluída.
(B) é composta de vírus inativados derivados da
linhagem 18DD.
(C) está contraindicada para crianças menores de 6
meses de idade.
(D) está indicada para gestantes e mulheres que estejam
amamentando.
(E) pode ser administrada simultaneamente com a vacina
Triviral.

QUESTÃO 41
As contenções mecânicas em pacientes psiquiátricos
acometidos por agitação psicomotora são implementadas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sem prescrição médica.
em caráter educativo.
durante períodos de tempo prolongados.
sem contenção química concomitante.
quando a segurança do paciente e de outros estiver
em risco

QUESTÃO 38
QUESTÃO 42
Segundo Nettina (2003), as afecções dermatológicas são
usualmente descritas pelos tipos das lesões que
aparecem na peie, por seus formatos e por suas
configurações. Sendo assim assinale a opção que
apresenta um tipo de lesão primária.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cicatriz.
Atrofia.
Crosta.
Escamas.
Mácula.

Os tempos cirúrgicos ou operatórios são caracterizados
pelos procedimentos realizados pelo cirurgião, do início ao
fim da cirurgia. De um modo geral, esses tempos
cirúrgicos são divididos em quatro tempos básicos
denominados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

diérese, hemostasia, exerese e síntese.
divulsão, hemostasia, dilatação e síntese.
diérese, divulsão, hemostasia e dilatação.
hemostasia, cruenta, debridamento e exerese.
diérese, secção, dilatação e síntese.

QUESTÃO 39
QUESTÃO 43
Marque a opção que corresponde
transmissão exclusivamente sexual.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AIDS.
Candidíase.
Criptococose.
Hepatite B.
Cancro moie.

Prova: Amarela
Enfermagem

à

doença

de
Um agente quimioterápico vesicante
denominação quando é capaz de

recebe

essa

(A) favorecer a desçam ação tecidual que pode levar à
incapacidade do membro.
(B) provocar dor ao longo da parede venosa, com
inflamação.
(C) provocar dor ao longo da parede venosa, sem
inflamação.
(D) formar bolhas nos tecidos e uma possível necrose
tecidual.
(E) permitir a permeabilidade venosa e adiantar o ciclo
prescrito
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 48

As secreções devem ser removidas por tosse ou por
aspiração, quando necessário. Marque a opção que
apresenta o cuidado primordial na aspiração nasotraqueal.

A inflamação aguda da vesícula biliar denomina-se:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

colelitíase.
coledocolitíase.
colecistite.
diverticulite.
hepatite.

O paciente deverá permanecer em decúbito ventral.
A sonda de aspiração deverá ser estéril.
O familiar deverá acompanhar o procedimento.
O paciente deverá permanecer com a cabeceira em
ângulo de 0 grau.
(E) O paciente deverá permanecerem decúbito lateral.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 45

A validação dos processos de esterilização é feita por
meio de

A utilização de sedativos, narcóticos e supressores da
tosse deve ser administrada com cautela em pacientes
idosos. Qual opção justifica a frase supracitada?
(A) Apresentam roncos e estertores ouvidos na ausculta
pulmonar
(B) Possuem tendência de suprimir os reflexos da tosse e
vômito, bem como o estímulo respiratório
(C) Facilitam a detenção do escarro recentemente
expectorado
(D) Diminuem a tapotagem da parede torácica e a
drenagem posturai
(E) Possuem tendência de exacerbar os reflexos da tosse
e os estímulos respiratórios

QUESTÃO 46

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

testes biológicos e reagentes químicos.
controle de estoque e armazenagem correta.
controle de temperatura e estocagem.
testes radioativos e testes químicos.
testes químicos e testes mecânicos.

QUESTÃO 50
Assinale a opção que apresenta apenas reflexos de
natureza primitiva presentes no recém nascido.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Moro, de sucção e tônico cervical.
De marcha, piscar e espirrar.
Moro, vomitar e piscar.
De marcha, espirar e vomitar.
Prensão, tossir e piscar.

Assinale a opção que apresenta um fator predisponente
para o desenvolvimento de úlcera por pressão.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mudança constante de posição do paciente.
Manutenção de lençóis secos e esticados.
Presença de puiso periférico.
Proteção de proeminências ósseas.
Incontinência fecal e/ou urinária.

QUESTÃO 47
Assinale a opção que define Placenta Prévia.
(A) Inflamação da placenta no período pré-parto.
(B) Separação prematura da placenta normalmente
implantada.
(C) Contrações indolores que ocorrem durante toda a
gestação.
(D) Implante anormal da placenta no segmento uterino
inferior.
(E) Contrações e sangramento que ocorrem após
vômitos sucessivos.
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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 corretamente 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 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e 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 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na lingua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter nominimo
20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, 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;
-fazer 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;
6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como 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);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folhade respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas ê de 120 minutos.
10 - 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 da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
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 local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos
portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito
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 que corrigirá as mesmas; 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 inicio da prova.
12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

D ir e to ria d e
E n s in o d a M a rin h a

Nome:

ROBERTO 5 I L V / Í

Assinatura:

RotertoSilva
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* N ão rasure esta folha.
* N ã o ra b is q u e n e s á re a s de respostas*
* Faça marcas sólidas nos círculos.
* N ão uso canetas q u e borrem o papel.
ERRADO: í g r ®
®
CORRETO:

fê t O

p

G

2

4

•
©
©

© ©

©

©

©

©

©

©

•

31 O

©

©

©

©
®

»

<w• ® © ® ®
10 © © © © •
11 (*) # © © ©

33 ®

©

•

©

35 ©

©

©

@

14®

©
©

®

® ©
<3© © © ©

•

43 •

©

©

©

©

47 ©

©

•

©

©

*» © © © ©

I

KIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIII

I I I I I I I

13 - 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 em Boletim de Ordens e Notícias
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDl) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO
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