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Assinale a opção que apresenta o nome da arritmia na 
qual se identifica o eletrocardiograma com complexo QRS 
largo, bizarro, devido à despolarização anormal dos 
ventrículos por via acessória. Sua condução é 
desorganizada e caótica pelos átrios e os impulsos atriais 
se propagam nos ventrículos pela via acessória resultando 
em condução muscular célula a célula pelos ventrículos.

(A) Síndrome de Lown-Ganong-Levine.
(B) Síndrome de Wolf-Parkinson-White.
(C) Torsades de Pointes.
(D) Taquicardia Supraventricular.
(E) Flutter ventricular.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

Segundo Brunner e Suddarth (2011), a síndrome 
metabólica consiste em um conjunto de anormalidades 
metabólicas que emergiu como importante fator de risco 
para doença cardiovascular. Assinale a opção que 
corresponde a fatores presentes no diagnóstico para 
síndrome metabólica.

(A) Teste de tolerância a glicose anormal e pressão 
arterial persistente acima de 125/80 mmHg.

(B) Circunferência da cintura maior que 90 cm para 
homens e HDL acima de 40 mg/dl nos homens.

(C) Triglicerídeos superiores a 130 mg/dl e HDL acima de 
50 mg/dl nas mulheres.

(D) Níveis elevados de proteína C reativa e nível 
diminuído de fibrinogênio.

(E) Nível de glicemia em jejum superior a 100 mg/dl e 
nível elevado de fibrinogênio.

QUESTÃO 3

A gamaglobulina humana anti-Rh é utilizada na profilaxia 
de qual patologia?

(A) Doença hemolítica perinatal.
(B) Eclampsia.
(C) Descolamento prematuro de placenta.
(D) Amniorrex prematuro,
(E) Crescimento intrauterino restrito.

Segundo o Manual de limpeza e desinfecção de superfície 
do Ministério da Saúde, sobre a higienização das mãos e 
superfícies no ambiente hospitalar, é correto afirmar que:

(A) não devem ser aplicados nas mãos produtos 
registrados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária como saneantes.

(B) as almotolias de sabonetes líquidos deverão ser 
lavados com água e sabão no mínimo a cada 15 dias.

(C) na presença de sujidade e fluidos corpóreos é 
recomendada a higienização das mãos como 
preparação alcoólica.

(D) após higienização das mãos com água e sabão é 
recomendada a utilização de preparação alcoólica.

(E) após higienização das mãos com preparação 
alcoólica é um erro deixar que as mãos sequem ao ar 
livre, sem utilizar papel toalha.

QUESTÃO 5

Segundo Campos et al (2016), qual opção apresenta a 
descrição que corresponde ao estadiamento da ferida 
tumoral que apresenta perda de integridade da pele, 
acometendo a epiderme e a derme, podendo causar dor e 
odor, podendo ser friável, seca ou úmida, além da região 
perilesional apresentar características de processo 
inflamatório?

(A) Estádio 1N.
(B) Estádio 3.
(C) Estádio 4.
(D) Estádio 2.
(E) Estádio 1.

QUESTÃO 6

O anticorpo detectado durante a fase aguda da hepatite B 
que pode indicar continuação do vírus da hepatite B (HBV)

QUESTÃO 4

no fígado denomina-se

(A) anti-HBxAg.
(B) anti-HBc.
(C) anti-HBs.
(D) anti-HBe.
(E) anti-HBV.

Prova: Amarela
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Segundo o Manual de Normas e Procedimentos de 
Vacinação do Ministério da Saúde, com relação à vacina 
BCG, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas 
abaixo e assinale a opção correta.

( ) O teste tuberculínico é dispensável antes ou depois 
da administração da BCG.

( ) A vacina é indicada para prevenir formas graves de 
tuberculose (miliar e meníngea).

( ) A vacina BCG, após reconstituída pode ser usada no 
prazo máximo de 6 horas.

( ) Na rotina a vacina pode ser administrada em crianças 
até 5 anos 11 meses e 29 dias.

( ) A partir dos 5 anos de idade, portadores de HIV só 
devem ser vacinados quando assintomáticos.

(A) (V) (F) (V) (F) (V)
(B) (V) (F) (V) (F) (F)
(C) (F) (V) (V) (F) (F)
(D) (V) (V) (V) (F) (F)
(E) (V) (F) (V) (V) (V)

QUESTÃO 8

Assinale a opção que, segundo Kurcgant (2005), 
apresenta o procedimento de avaliação dos recursos 
institucionais que se constitui essencialmente em um 
programa de educação continuada e não em uma forma 
de fiscalização.

(A) Treinamento em serviço.
(B) Auditoria.
(C) Acreditação.
(D) Programas de Autoavaliação.
(E) Categorização.

QUESTÃO 9

Sobre o sigilo profissional, de acordo com o Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção 
correta.

(A) O sigilo profissional referente ao menor de idade 
deverá ser participado aos pais ou responsáveis, 
sempre que estes solicitarem.

(B) O fato sigiloso não poderá ser revelado à equipe 
multiprofissional mesmo quando necessário à 
prestação da assistência.

(C) Permanece o dever do sigilo em caso de falecimento 
da pessoa envolvida.

(D) Quando o fato for de conhecimento público, o 
enfermeiro é desobrigado de manter o sigilo.

(E) Não compete ao enfermeiro orientar a equipe sob sua 
responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional.

QUESTÃO 7
Segundo Campos et all (2016), qual cobertura, indicada 
para o debridamento autolítico de feridas necróticas, 
mantém o meio úmido e estimula a produção de tecido de 
granulação?

(A) Hidrocoloide.
(B) Colagenase.
(C) Alginato de cálcio em fibra.
(D) Sulfadiazina de Prata.
(E) Hidrogel.

QUESTÃO 11

Segundo Araújo (2012), a condição em que ocorre o 
aumento dos níveis séricos de bilirrubina indireta 
ocasionando toxicidade e impregnação dos núcleos da 
base, podendo ser fatal para o bebê, denomina-se:

(A) membrana hialina.
(B) erro inato do metabolismo.
(C) kernicterus.
(D) exsanguíneo transfusão.
(E) policitemia.

QUESTÃO 12

São consideradas complicações comuns resultantes da 
terapia com transfusão de papa de hemácias a longo 
prazo, EXCETO:

(A) hepatite C.
(B) insuficiência cardíaca.
(C) hemólise,
(D) citomegalovírus.
(E) hipotireoidismo.

QUESTÃO 13

A doença óssea metabólica, caracterizada por 
mineralização inadequada do osso, ocasionando 
amolecimento e enfraquecimento do esqueleto, denomina- 
se:

(A) doença de Paget do osso.
(B) osteomalácia.
(C) osteomielite.
(D) osteocondrite.
(E) neuroma de Morton.

QUESTÃO 10

Prova: Amarela
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O neurotransmissor produzido pelo corno dorsal da 
medula espinal, que tem ação inibitória e ajuda a controlar 
o humor eo sono, é:

(A) a serotonina.
(B) a dopamina.
(C) a acetilcoiina.
(D) o ácido gama-aminobutírico.
(E) a encefalina.

QUESTÃO 15

Segundo Campos et all (2016), um distúrbio comum que 
acontece quando a margem e a borda da ferida dobram 
entre si denomina-se:

(A) escara.
(B) fibrose.
(C) epibolia.
(D) enlace.
(E) esfacelos.

QUESTÃO 1 6

A malformação cardíaca na quai ocorre defeito no septo 
ventricular, estenose pulmonar, cavalgamento da aorta e 
hipertrofia ventricular direita denomina-se:

(A) tetralogia de Fallot.
(B) persistência de canal arterial.
(C) transposição de grandes vasos.
(D) coarctação da aorta.
(E) comunicação intraventricular.

QUESTÃO 17

Segundo Kurcgant (2005), são modalidades de licitação 
constantes na lei 8.666/93, EXCETO:

(A) Tomada de preço.
(B) Concorrência.
(C) Pregão.
(D) Concurso.
(E) Leilão.

QUESTÃO 14
Um elemento central do trabalho da Aliança Mundial para 
Segurança do paciente é a formulação dos desafios 
globais. Assinale a opção que apresenta o tema do 
segundo desafio global para uma assistência segura.

(A) Cirurgias seguras salvam vidas.
(B) Higienização das mãos: 5 momentos.
(C) Prevenção de erros de medicação.
(D) Empoderamento do paciente.
(E) Enfrentando resistência aos antimicrobianos.

QUESTÃO 19

A capacidade de produzir melhorias no setor de saúde, 
que significa fazer o melhor nas condições mais favoráveis 
considerando o estado do cliente, denomina-se:

(A) eficiência.
(B) efetividade.
(C) eficácia.
(D) otimização.
(E) legitimidade.

QUESTÃO 20

Assinale a opção que, segundo Sadock (2017), apresenta 
a síndrome amnéstica causada por deficiência de tiamina, 
associada aos maus hábitos nutricionais dos abusadores 
crônicos de álcool.

(A) Kleine-Levin.
(B) Comer noturno.
(C) Pick.
(D) Korsakoff.
(E) Pader-Willi.

QUESTÃO 2 1

Com relação à Leishmaniose Tegumentar Americana 
(LTA), assinale a opção correta:

(A) é transmitida através do contato com paciente 
infectado.

(B) a infecção e a doença não conferem imunidade ao 
paciente.

(C) a doença não requer notificação compulsória.
(D) a doença cutânea caracteriza-se por lesões 

hipocrômicas bastante dolorosas.
(E) a droga de primeira escolha para tratamento de LTA 

em gestantes é o Antimoniato de N-metil glucamina.

QUESTÃO 18

Prova: Amarela
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Diversas condições de deficiência herdadas ou adquiridas 
podem predispor um paciente a episódios repetidos de 
trombofilia. Assinale a opção que apresenta uma dessas 
condições.

(A) Aumento da antitrombina III.
(B) Hipo-homocisteinemia.
(C) Fator V de Leiden negativo.
(D) Deficiência de proteína S.
(E) Anticoagulante de lúpus negativo.

QUESTÃO 2 3

As principais características da síndrome de angústia 
respiratória aguda são:

(A) edema pulmonar súbito e hipoxemia que não 
responde à supiementação de oxigênio.

(B) pressão arterial direita elevada e hipoxemia 
responsiva à supiementação de oxigênio.

(C) infiltrado unilateral crescente na radiografia e 
complacência pulmonar reduzida.

(D) infiltrados bilaterais crescentes na radiografia e 
complacência pulmonar mantida.

(E) edema pulmonar súbito e pressão arterial esquerda 
elevada.

QUESTÃO 2 4

Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica de 
Eventos Adversos pós Vacinação do Ministério da Saúde, 
com relação à vacina Pentavalente, é correto afirmar que:

(A) recomenda-se notificar e investigar todos os casos 
que tenham apresentado episódio hipotônico- 
hiporresponsivo nas primeiras 48 horas após a 
vacina.

(B) a encefalopatia é comu mente encontrada após 
administração da vacina.

(C) na ocorrência de abscessos após a vacinação, é 
contraindicada a administração de doses 
subsequentes da vacina.

(D) é contraindiçado vacinar crianças com 5 anos 11 
meses e 29 dias.

(E) a convulsão não é um evento adverso da 
administração dessa vacina.

QUESTÃO 22
A Rede Sentinela compõe-se de instituições de saúde que 
atendam a critérios públicos dispostos para 
credenciamento. Nessa Rede, as instituições têm a 
oportunidade de se credenciar em diferentes perfis. 
Assinale a opção que apresenta o perfil que requer 
capacidade para o desenvolvimento de estudos de 
interesse do Sistema de Saúde brasileiro.

(A) Centro de referência.
(B) Colaborador.
(C) Participante.
(D) Centro coordenador.
(E) Centro de cooperação.

QUESTÃO 26

Segundo Brunner e Suddarth (2011), sobre a condição 
conhecida como hérnia de hiato, é correto afirmar que:

(A) ocorre mais frequentemente em homens que em 
mulheres.

(B) é classificada em hérnia de hiato por deslizamento 
{tipos I e II) e paraesofágica (tipos III e IV).

(C) a hérnia de hiato por deslizamento ocorre quando 
apenas a parte superior do estômago é deslocada 
para cima e deslizam para dentro e para fora do 
tórax.

(D) a hérnia de hiato paraesofágica ocorre quando o 
estômago atravessa total ou parcialmente o 
diafragma ao lado do esôfago.

(E) as manifestações clínicas em ambos os tipos dessa 
hérnia são pirose, regurgitação e parestesia.

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta as doenças de notificação 
compulsória.

(A) Ancilostomíase e amebíase.
(B) Botulismo e coqueluche.
(C) Brucelose e toxoplasmose.
(D) Difteria e criptococose.
(E) Cólera e giardíase.

QUESTÃO 25

Prova: Amarela
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O enfermeiro deve conhecer os efeitos colaterais 
decorrentes do uso de psicotrópicos. Segundo Sadock 
(2017), são efeitos adversos do uso do lítio, EXCETO:

(A) sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, 
redução do apetite e diarréia.

(B) redução em geral maligna e irreversível nas 
concentrações dos hormônios da tireoide.

(C) efeitos dermatológicos como erupções acneiformes e 
agravamento da psoríase.

(D) efeitos neurológicos não tóxicos como ausência de 
espontaneidade e dificuldade de memória.

(E) efeito renal como poliúria com polidipsia secundária.

QUESTÃO 29

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos de 
Vacinação do Ministério da Saúde, é correto afirmar 
quanto ao procedimento de administração de 
imunobiológicos:

(A) a administração de múltiplas vacinas no mesmo 
músculo reduz seu poder imunogênico.

(B) os soros antibotulínicos não podem ser administrados 
por via endovenosa.

(C) a via subcutânea é utilizada para administração da 
vacina hepatite B (recombinante).

(D) a região dorso glútea é indicada para administração 
de soros antirábicos

(E) antes da administração da vacina por via 
intramuscular é indicada a limpeza da pele com 
algodão e álcool a 90%.

QUESTÃO 30

Segundo Araújo (2012), a manobra de Leopold consiste 
na sistematização da palpação abdominal, com o objetivo 
de se avaliarem os pontos da estática fetal. A delimitação 
do fundo uterino é realizada em qual tempo dessa 
manobra?

(A) Quinto tempo.
(B) Primeiro tempo.
(C) Segundo tempo.
(D) Quarto tempo. .
(E) Terceiro tempo.

QUESTÃO 28
Segundo Silva et ei (2008), sobre as úlceras venosas, é 
correto afirmar que:

(A) localizam-se nos dedos, pé, calcâneo e lateral da 
perna.

(B) são superficiais, com leito vermelho vivo, margens 
irregulares.

(C) o edema é uma característica incomum.
(D) são extremamente dolorosas e pouco exsudativas.
(E) são pequenas e de evolução rápida.

QUESTÃO 32

Sobre o sistema nervoso autônomo parassimpático, é 
correto afirmar que:

(A) seus efeitos elevam a pressão arterial.
(B) devido à localização das fibras, é denominado divisão 

craniossacral.
(C) o neurotransmissor primário do sistema é a 

norepinefrina.
(D) predomina durante as condições estressantes.
(E) é responsável pela diminuição dos movimentos 

peristálticos do tubo digestivo.

QUESTÃO 3 3

Segundo Araújo (2012), as diferentes formas de 
manifestação da gravidez podem ser classificadas em 
presunção, probabilidade e certeza. É um sinal de 
probabilidade de gravidez:

(A) linha nigra.
(B) sinal de Puzos.
(C) sinal de Chadwick.
(D) sinal de Halban.
(E) rede de Haller.

QUESTÃO 34

De acordo com Rezende (2003), o sulfato de magnésio é 
utiiizado na pré-eclampsia grave/ eclampsia com qual 
finalidade?

(A) Controlar a pressão arterial.
(B) Induzir contrações.
(C) Evitar abortamento.
(D) Prevenir e tratar a convulsão.
(E) Realizar profilaxia da toxemia.

QUESTÃO 31

Prova: Amarela
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A cavidade medular intraóssea é constituída por uma rica 
rede de sinusoides venosos e é sustentada pela matriz, o 
que impede o colapso destes, mesmo em situações de 
baixo fluxo sanguíneo. Sobre a punção intraóssea, 
assinale a opção correta.

(A) A agulha deve ser inserida na pele na região piana 
anteromedial, já identificada a 45°.

(B) A palpação da tuberosidade na porção proximal da 
tíbia é o ponto anatômico de referência, e o locai da 
punção é 5 cm abaixo da tuberosidade.

(C) O locai preferencial para punção em crianças abaixo 
de 6 anos é a região proximal da tíbia, na sua face 
anteromedial, 1 a 3 cm abaixo da tuberosidade.

(D) Se a infusão teste resultar em infiltração, a agulha 
deve ser removida e o procedimento tentado na 
mesma tíbia.

(E) Ocasionalmente a aspiração de medula óssea pode 
ser positiva e a agulha pode estar mal posicionada.

QUESTÃO 3 6

Um paciente adulto que possui queimaduras em tórax 
anterior, braço e perna direita tem comprometido que 
percentual estimado de área de superfície corporal, 
segundo a regra dos nove?

(A) 36%
(B) 37%
(C) 45%
(D) 54%
(E) 55%

QUESTÃO 35
Pneumotórax é uma condição que ocorre quando a pleura 
parietal ou visceral é rompida, sendo o espaço pleural 
exposto è pressão atmosférica positiva. Associe os tipos 
de pneumotórax com suas principais características e 
assinale a opção que apresenta a sequência correta.

TIPOS
I- Pneumotórax simples
II- Pneumotórax traumático
III- Pneumotórax hipertensivo

CARACTERÍSTICAS
( ) O ar penetra no espaço pleural através de uma 

ruptura da pleura parietal ou da pleura visceral.
( ) É frequentemente acompanhada de hemotórax.
( ) O ar que penetra na cavidade torácica a cada 

inspiração é aprisionado e não pode ser expulso.
{ ) Ocorre com frequência por meio de ruptura de uma 

bolha ou fistula broncopleural.
( ) Na avaliação do tórax, a traqueia é deslocada para 

longe do lado afetado, e a expansão torácica pode 
estar diminuída.

(A) (I) (III) (III) (I) (II)
(B) (II) (II) (III) (I) (III)
(C) (I) (II) (III) (I) (III)
(D) (III) (I) (II) (II) (I)
(E) (111) (I) (I) (III) (II)

QUESTÃO 38

Assinale a opção que apresenta a etapa do processo de 
provimento de pessoal que tem por finalidade a previsão 
da quantidade de funcionários por categorias e é requerida 
para suprir a necessidade de assistência de enfermagem 
prestada à clientela.

(A) Tempo efetivo de trabalho.
(B) índice de segurança técnica.
(C) Avaliação de desempenho.
(D) Determinação da carga de trabalho.
(E) Dimensionamento de pessoal de enfermagem.

QUESTÃO 39

As manchas de Koplik são as manifestações clínicas de 
qual doença infecciosa?

(A) Caxumba.
(B) Coqueluche.
(C) Escarlatina.
(D) Rubéola.
(E) Sarampo.

QUESTÃO 37

Prova: Amarela
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A vitamina produzida no intestino peias bactérias 
intestinais, cuja principal função é catalisar a síntese de 
protrombina no fígado, denomina-se vitamina

(A) K.
(B) E.
(C) C.
(D) D.
(E) A.

QUESTÃO 41

Correlacione as fontes de produção aos seus respectivos 
hormônios e assinale a opção que apresenta a sequência 
correta.

FONTES DE PRODUÇÃO
I- Medula da suprarenal
II- Neuro-hipófíse
III- Células c da tireóide
IV- Adeno-hipófise
V- Rim

HORMÔNIOS 
( ) Caicitonina 
{ ) Epinefrina
( ) Hormônio luteinizante (LH)
( ) Homônio antidiurético (ADH)
( ) Eritropoetina

(A) (I) (IV) (III) (V) (II)
(B) (lí) (I) (IV) (V) (III)
(C) (11) (IV) (III) (I) (V)
(D) (III) (IV) (II) (V) (I)
(E) (III) (I) (IV) (II) (V)

QUESTÃO 42

De acordo com a resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária RDC 306, peças anatômicas 
(membros) do ser humano e produto de fecundação sem 
sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura 
menor que 25 centímetros são classificados como grupo:

(A) A2
(B) A3
(C) A5
(D) A1
(E) A4

QUESTÃO 40
Segundo Araújo (2012), são complicações da Síndrome 
de HELLP, EXCETO:

(A) descolamento prematuro de placenta.
(B) coag u iação intravascu lar disseminada.
(C) insuficiência renal aguda.
(D) encefalopatia.
(E) edema pulmonar.

QUESTÃO 44

Com relação a dengue é correto afirmar que:

(A) a sorologia para dengue deve ser solicitada até o 
quinto dia de início dos sintomas.

(B) a doença não requer investigação obrigatória.
(C) a prova do laço somente é obrigatória nos casos de 

suspeita de dengue hemorrágica.
(D) as manifestações clínicas iniciais da dengue grave 

são as mesmas descritas na forma clássica da 
doença.

(E) o exame virológico, para identificar o patógeno, deve 
ser realizado a partir do sexto dia do inicio dos 
sintomas.

QUESTÃO 45

Os desequilíbrios eletroliticos podem produzir várias 
alterações no eletrocardiograma. O prolongamento do 
segmento ST e do intervalo QT ocorre em qual tipo de 
desequilíbrio?

(A) Hipocalemia.
(B) Hipercalemia.
(C) Hipomagnesemia.
(D) Hipercalcemia.
(E) Hipocalcemia.

QUESTÃO 46

Na avaliação do diabetes insípido (Dl), é correto afirmar 
que:

(A) o teste de privação de água é realizado 
suspendendo-se o consumo de líquidos por 5 horas.

(B) o parâmetro de perda de peso corporal a ser 
considerado para o término do teste de privação de 
água é de no mínimo 30%.

(C) o aumento da osmolaridade da urina é característico 
da Dl.

(D) o paciente apresenta urina com baixa densidade 
específica e osmolaridade sérica crescente.

(E) o paciente apresenta ganho de peso e osmolaridade 
sérica decrescente.

QUESTÃO 43

Prova: Amarela
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Assinale a opção que apresenta o antipsicótico de 
segunda geração que necessita de monitoramento 
semanal da contagem de leucócitos durante os seis 
primeiros meses de tratamento, devido ao risco de 
agranulocitose.

(A) Olanzapina.
(B) Risperidona.
(C) Quetiapina.
(D) Clozapina.
(E) Aripiprazol.

QUESTÃO 48

O fenômeno que ocorre quando um paciente diabético 
apresenta glicemia normal ou elevada ao deitar, 
diminuição de 2:00 às 3:00 da manhã para níveis 
hipoglicêmicos e aumento subsequente ocasionado pela 
produção dos hormônios contrarreguladores.

(A) declínio da insulina.
(B) fenômeno do amanhecer.
(C) lipodistrofia sistêmica.
(D) efeito pré NPH ,
(E) efeito somogyi.

QUESTÃO 49

Segundo Brunner e Suddarth (2011), acerca do 
procedimento de díálise, é correto afirmar que:

(A) o peso interdialítico (entre os tratamentos de diálise) 
não podem ultrapassar 600 gramas.

(B) os cateteres de Tenckhoff são contraindicados para 
diálise peritoneal.

(C) medicamentos lipossolúveis são rapidamente 
removidos durante a diálise.

(D) a fistula arteriovenosa (FAV) necessita de até um 
mês para ser considerada madura.

(E) pacientes com uremia relatam gosto metálico e 
ocorrência de náuseas quando necessitam de diálise.

QUESTÃO 50

Assinale a opção que apresenta o nome do fenômeno 
observado no recém-nascido em que a metade inferior do 
corpo torna-se rosada ou avermelhada e a metade 
superior, pálida.

(A) Eritema tóxico.
(B) Mancha mongólica.
(C) Telangiectasia.
(D) Milium sebáceo.
(E) Arlequim.

QUESTÃO 47

Prova: Amarela
Enfermagem
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO :
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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 Fiscaf, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 tinhas; *
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscat, 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; J

-  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 folha de respostas; , „ * :
9 - O tempo minimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo setetivo/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 início da prova. -

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

Diretoria de 
Ensino da Marinha

Nome:

Assinatura:

ROBERTO S IL V A

Roberto S i lva

* Mão rasure  « s t*  folha.
* Mão rabíaqu® nas Arcas da respostas.
*  Éaça m arcas sólidas no * círcu los. /S 3 * r n
* N fto  use canetas que borrem  o papel.
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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 Dívuigação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR

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
.
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