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QUESTÃO 2
Pastel de beira de estrada

Nós estávamos indo de carro de Porto Alegre para 
Passo Fundo, onde se realizava mais uma Jornada de 
Literatura (um inacreditável evento em que milhares de 
pessoas se reúnem para ouvir escritores, tratá-los como 
artistas de cinema e mandá-los de volta em caravanas, 
porque seus egos têm que ir em carros separados). O 
Augusto Boal, a Lúcia e eu. Seria uma viagem de quatro 
horas' e tínhamos combinado que na metade do caminho 
pararíamos para comer pastéis.

Como se sabe, um dos 17 prazeres universais do 
homem é pastel de beira de estrada. Existe mesmo uma 
tese segundo a qual, quanto pior a aparência do 
restaurante rodoviário, melhor o pastel. Mas já estávamos 
no meio do caminho e nenhum dos lugares avistados nos 
parecera promissor, pastelmente falando. Foi quando o 
motorista revelou que conhecia um bom pastel. Nós talvez 
só não aprovássemos o local... Destemidos, aceitamos 
sua sugestão, antecipando o grau de sordidez do lugar e a 
correspondente categoria do pastel. E o motorista parou 
num shopping center que tem na estrada, à altura da 
cidade de Lajeado.

Não me lembro se a loja de pastéis tinha nome em 
inglês. Podia muito bem se chamar "PasteLs", ou coisa 
parecida. A loja do lado provavelmente era da Benetton e 
o shopping center podia ser em qualquer lugar do mundo. 
Alguém que se materializasse ao nosso lado e olhasse em 
volta não sabería em que país estava, muito menos em 
que estado ou cidade. Nem a visão do Augusto Boal 
comendo um pastel o ajudaria. O Augusto Boal viaja 
muito.

Estávamos, na verdade, no grande e prático Estados 
Unidos que se espalhou pelo mundo, e substituiu as ruas 
e as estradas dos nossos hábitos pela conveniência ar- 
condicionada. E nada disto doeria tanto se não fosse por 
um fato terrível: o pastel estava ótimo.

Estamos perdidos.

Veríssimo, L. A mesa voadora. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001.

QUESTÃO 1
Em “Destemidos, aceitamos sua sugestão (...)” (§2°), a 
palavra sublinhada poderia ser substituída sem alteração 
de sentido por:

(A) tímidos.
(B) corajosos.
(C) embaraçados.
(D) amedrontados.
(E) receosos.

TEXTO 01 (Questões de 1 a 4)

Prova: Amarela
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O termo destacado em “ Mas já estávamos no meio do 
caminho e nenhum dos lugares avistados nos parecera 
promissor, {...)" (§2°) expressa uma ideia de:

(A) explicação.
(B) causa.
(C) consequência.
(D) adversidade.
(E) adição.

QUESTÃO 3
A que gênero textual pertence o texto?

(A) Narrativo.
(B) Argumentativo.
(C) Dissertativo.
(D) Descritivo.
(E) Lírico.

QUESTÃO 4
Em “quanto pior a aparência do restaurante rodoviário, 
melhor o pastel.” (§2°), o sentido da frase é construído por 
meio de:

(A) adjetivos semelhantes.
(B) superlativos opostos.
(C) verbos antagônicos.
(D) substantivos sinônimos.
(E) conjunções contraditórias.

QUESTÃO 5
Na frase: "Saia para fora!", tem-se um exemplo de:

(A) metonímia.
(B) hipérbole.
(C) antítese.
(D) pleonasmo.
(E) metáfora.

QUESTÃO 6
Assinale a opção que apresenta a mesma quantidade de 
fonemas presentes na palavra “ficha”.

(A) Xadrez.
(B) Fixo.
(C) Cheque.
(D) Carros.
(E) Texto.
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Assinale a opção que completa correta e respectivamente 
as lacunas abaixo.

I - _____seis horas da manhã, já estava de pé.
II - Sempre faz referência ____obra de Machado
de Assis.
III - Não vejo minha irm ã___muitos anos.
IV - Estou me referindo___qualquer peça.

(A) A /a  /há/à .
(B) À s / a / a / à .
(C) H á / a / a / à .
(D) A s / à / h á / à .
(E) À s / à / h á / a .

QUESTÃO 8
Assinale a opção que NÂO apresenta ambiguidade.

(A) O médico cuidou do paciente preocupado.
(B) Eu me encontrei com o gerente do banco.
(C) O policiai algemou o ladrão em sua casa.
(D) Minhas filhas adoram bolo e bala de chocolate.
(E) O homem viu o incêndio do prédio.

QUESTÃO 9
Assinale a opção correta quanto à regência verbal, de 
acordo com a norma culta.

(A) O juiz procedeu o julgamento.
(B) Ele se esqueceu da planilha.
(C) Todos pagaram o barbeiro.
(D) Cheguei na igreja mais cedo.
(E) Sua ação implica em uma reação.

QUESTÃO 10
Quanto à ortografia e à adequação vocabular, assinale a 
opção em que a palavra sublinhada está empregada 
correta mente.

(A) A sujeira foi absolvida completamente.
(B) Os alimentos serão retirados da dispensa.
(C) O prazo para envio espira hoje à tarde.
(D) Aquele material delata se exposto ao calor.
(E) O registro de água está com vazamento.

QUESTÃO 7

Prova: Amarela
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Assinale a opção que apresenta a correta classificação da 
oração subordinada destacada em: "Mesmo aue ele 
entregue os relatórios, ele será demitido.”

(A) adverbial concessiva.
(B) adjetiva restritiva.
(C) substantiva subjetiva.
(D) adverbial final.
(E) adjetiva explicativa.

QUESTÃO 12
Analise as afirmativas abaixo, em relação ao uso 
correto do pronome "mim”.

I- Aquele trabalho é típico para mim fazer.
II- O que for para mim falar, eu falo.
III- Para mim, é difícil aceitar essa proposta.
IV- Aquele ingresso é para mim.
V- Sempre há discussões entre mim e ti.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas III, V e são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas lll, IV e V são 

verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas 1, II e IV são verdadeiras. 

QUESTÃO 13
Analise as afirmativas abaixo, em relação à 
classificação das palavras.

I- A palavra "rebanho” é um exemplo de
susbstantivo coletivo.

II- A palavra "neve" é um exemplo de adjetivo.
III- A palavra "contudo" é um exemplo de

preposição.
IV- A palavra “porque" é um exemplo de advérbio.
V- A palavra “persuadir" é um exemplo de verbo.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas lll e V são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas lll, IV e V são 

verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas l, II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 11
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QUESTÃO 14
Com relação à separação silábica, assinale a opção 
correta.

(A) Am-bi-gu-o.
(B) Pro-rro-gar.
(C) Subs-cre-ver.
(D) Fri-í-ssi-mo.
(E) in-ter-stf-cio.

QUESTÃO 15
As palavras “acento” e “assento" apresentam uma 
relação de:

(A) ambiguidade.
(B) paronímia.
(C) polissemia.
(D) sinonimia.
(E) homonimia.

QUESTÃO 16
Assinale a opção que apresenta um caso de sujeito 
indeterminado.

(A) Choveu a noite toda.
(B) Há muitos acidentes nesta rua.
(C) Chega de tanta hipocrisia.
(D) Falam mal de você.
(E) Existem cadeiras vazias.

QUESTÃO 17
Nos versos: “Eu, Marflia. não fui nenhum vaqueiro /
Fui honrado pastor da tua aldeia..." (Gonzaga, 
Tomás Antônio. Marflia de Dirceu.), o termo 
sublinhado vem entre vírgulas por tratar-se de um:

(A) sujeito.
(B) aposto.
(C) vocativo.
(D) predicativo.
(E) adjunto.

Assinale a opção que NÃO estabelece a relação correta 
entre o uso da palavra “se” e sua classificação.

(A) Ele cortou-se com a ferramenta no trabalho. - 
pronome reflexivo.

(B) Se todos tivessem lido, saberíam o assunto da 
aula. - conjunção integrante.

(C) Elas se abraçaram depois de anos morando 
longe. - pronome recíproco.

(D) Vende-se computador novo e usado, 
partícula apassivadora.

(E) Foi-se embora toda a esperança que tinha. - 
partícula de realce.

QUESTÃO 19
Na frase “Sonhou que seu corpo saía de sua casa e voava 
para o céu”, a conjunção destacada tem a função de:

(A) coordenar orações que se relacionam
semanticamente com ideia de alternância.

(B) subordinar orações que se relacionam
semanticamente com ideia de adição.

(C) coordenar orações que se relacionam
semanticamente com ideia de oposição.

(D) subordinar orações que se relacionam
semanticamente com ideia de alternância.

(E) coordenar orações que se relacionam
semanticamente com ideia de adição.

QUESTÃO 20
Assinale a opção em que o plural está escrito 
corretamente de acordo com a norma culta.

(A) Varais.
(B) Anéis.
(C) Cidadães.
(D) Porãos.
(E) Azuis.

QUESTÃO 21
Assinale a opção em que a frase está de acordo com a 
norma culta em relação à concordância verbal.

(A) Haviam muitos motivos para desistir de tudo.
(B) Aluga-se casas de três quartos com vista para 

o mar.
(C) Devem haver muitos aprovados entre os 

presentes.
(D) O Brasil é um dos países que são 

denominados emergentes.
(E) Precisam-se de digitadores com experiência.

QUESTÃO 18

Prova: Amarela
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QUESTÃO 22
Qual opção apresenta um substantivo comum de
dois gêneros?

(A) Acionista.
(B) Libido.
(C) Profeta.
(D) Poeta.
(E) Alface.

QUESTÃO 23
Assinale a opção que NÂO apresenta o uso correto da 
vírgula.

(A) Minha mãe era dentista. Meu pai, mecânico.
(B) A menina, chorando de emoção, recebeu a 

boneca.
(C) Espero, que você volte logo de viagem.
(D) O funcionário, conforme as ordens, executou a 

tarefa.
(E) Arrumou as malas, saiu, não olhou para trás. 

QUESTÃO 24
Com relação à concordância nominal, assinale a opção 
em que a frase está de acordo com a norma culta.

(A) Aqueles homens estão quites com a justiça.
(B) Segue anexo a planilha dos gastos mensais.
(C) Ela mesmo contou toda a verdade ao marido.
(D) Ele faltou à audiência dado as circunstâncias.
(E) Ano passado foram concedidas menas 

licenças.

QUESTÃO 25
Assinale a opção que apresenta um sujeito 
composto.

(A) As manhãs de outono são maravilhosas.
(B) Sua alegria e sua doçura são contagiantes.
(C) Nós estávamos numa situação complicada.
(D) Chegaram de viagem semana passada.
(E) O beija-flor é o pássaro mais belo.

Prova: Amarela
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QUESTÃO 26 QUESTÃO 29
De acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil (1988), assinale a opção correta no que se refere às
Forças Armadas.

(A) Estão sob a autoridade suprema dos Comandantes 
da Marinha, Exército e Aeronáutica, em conjunto.

(B) Aos militares são permitidas a sindicalização e a 
greve somente em tempo de paz.

(C) Estão sob a autoridade suprema do Presidente da 
República.

(D) Aos militares são permitidas a sindicalização e a 
greve somente em tempo de guerra.

(E) A filiação a partidos políticos é prerrogativa de 
militares em serviço ativo.

QUESTÃO 27
Assinale a opção em que constem apenas circunstâncias
atenuantes da contravenção disciplinar.

(A) Premeditação e prestação anterior de serviços 
relevantes já reconhecidos.

(B) Bons antecedentes militares e idade menor de 18 
anos.

(C) Legítima defesa, própria ou de outrem, e reincidência.
(D) Ter cometido a falta em presença de subordinado e 

maus antecedentes militares.
(E) Força maior ou caso fortuito e ordem de superior 

hierárquico.

QUESTÃO 28
Com relação à hierarquia e disciplina militar, é
INCORRETO afirmar que:

(A) a boa educação militar não prescinde da cortesia.
(B) hierarquia Militar é a ordenação da autoridade em 

níveis diferentes, dentro da estrutura militar.
(C) o respeito á hierarquia é consubstanciado no espírito 

de acatamento à sequência de autoridade.
(D) é opção de todos, em serviço ou não, tratarem-se 

mutuamente com urbanidade, e aos subordinados 
com atenção e justiça.

(E) a disciplina se traduz pelo perfeito cumprimento do 
dever por parte de todos e de cada um dos 
componentes desse organismo.

Prova: Amarela
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Com relação à Liderança Estratégica, assinale a opção 
correta.

(A) Devido ao fato de haver grande proximidade com os 
liderados, os resultados das ações dos líderes 
estratégicos são frequentemente mais visíveis e 
rápidos.

(B) Para serem eficazes, os líderes estratégicos 
costumam se absterem de habilidades interpessoais, 
conceituais, técnicas e táticas.

(C) Pelo fato de haver pouca proximidade com os 
liderados, as ações dos líderes estratégicos são mais 
rápidas e eficientes.

(D) Essa é a primeira linha de liderança e ocorre em 
organizações onde os subordinados estão 
acostumados a ver seus chefes frequentemente.

(E) Os líderes estratégicos trabalham para deixar, hoje, a 
instituição pronta para o amanhã.

QUESTÃO 30
Como se denomina o patrimônio brasileiro no mar, 
localizado na área marítima costeira compreendida pela 
Zona Econômica Exclusiva - uma faixa de 200 miíhas de 
extensão contadas a partir da linha de baixa-mar - e a 
Plataforma Continental?

(A) Amazônia Verde.
(B) Mar territorial brasileiro.
(C) Zona Continental Brasileira.
(D) Mar exclusivo brasileiro.
(E) Amazônia Azul.

QUESTÃO 31
Como se denominam os militares da ativa que, no 
desempenho voluntário e permanente do serviço militar, 
tenham vitaliciedade assegurada ou presumida?

(A) Reservas das Forças Armadas.
(B) Militares de carreira.
(C) Recrutas.
(D) Praças.
(E) Oficiais.

QUESTÃO 32
Segundo Vidigal (2006), os tipos de persuasão naval, 
específicos do emprego do Poder Naval em tempo de paz, 
classificados quanto aos modos em que os efeitos 
políticos se manifestam são:

(A) coesão, comprometimento e dissimulação.
(B) distensão, coerção e comprometimento.
(C) comunicação, coesão e distensão.
(D) sustentação, dissuasão e coerção.
(E) dissimulação, envolvimento e flexibilidade.
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São formas básicas de manifestação da disciplina militar, 
EXCETO:

(A) obediência pronta às ordens do superior.
(B) utilização total das energias em prol do serviço.
(C) correção de atitudes.
(D) cooperação espontânea em benefício da disciplina 

coletiva e da eficiência da instituição.
(E) capacidade de ponderar as ordens recebidas de.seus 

superiores hierárquicos.

QUESTÃO 34
Qual documento relaciona e classifica os crimes militares, 
em tempo de paz e em tempo de guerra?

(A) Código Penal Militar.
(B) Regulamento Disciplinar para a Marinha.
(C) Estatuto dos Militares.
(D) Constituição da República Federativa do Brasil.
(E) Regulamento Disciplinar para as Forças Armadas.

QUESTÃO 35
Quais países compunham a Tríplice Aliança em 1o de 
maio de 1865?

(A) Brasil, Chile e Uruguai.
(B) Argentina, Chile e Uruguai.
(C) Argentina, Brasil e Paraguai.
(D) Brasil, Argentina e Uruguai.
(E) Chile, Paraguai e Argentina.

QUESTÃO 36
De acordo com o EMA-137, no que se refere aos 
elementos conceituais de liderança, é correto afirmar que 
comandar é:

(A) exercer a chefia e a liderança, a fim de conduzir 
eficazmente a organização no cumprimento da 
missão.

(B) exercer uma liderança impositiva a fim de facilitar as 
ações da tropa no cumprimento de suas diversas 
missões.

(C) conscientizar, por meio do diálogo e da tomada de 
decisão em conjunto, todos os subordinados.

(D) exercer uma chefia compartilhada com os demais 
elementos da tropa, desde o alto escalão até o menos 
graduado dos militares.

(E) conscientizar, por meio de uma liderança autocrática, 
todos os subordinados, a fim de conseguir sucesso 
no cumprimento da missão.

QUESTÃO 33

Prova: Amarela
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Como se denominou a primeira sublevação ocorrida do 
período regencial, no Grão-Pará, que se generalizou em 
1835 com a ocupação da capital da província, Belém?

(A) Balaiada.
(B) Sabinada.
(C) Guerra dos Farrapos.
(D) Cabanagem.
(E) Batalha de Guararapes.

QUESTÃO 38
Como se denominam, respectiva mente, os graus 
hierárquicos dos Oficiais e das Praças?

(A) Patente e graduação.
(B) Graduação e patente.
(C) Posto e patente.
(D) Graduação e posto.
(E) Posto e graduação.

QUESTÃO 39
Assinale a opção em que NÁO conste um preceito de ética 
militar.

(A) Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua 
linguagem escrita e falada.

(B) Acatar as autoridades civis.
(C) Garantir assistência moral e material ao seu lar e 

conduzir-se como chefe de família modelar.
(D) Participar, ativamente, de manifestações políticas e 

partidárias.
(E) Observar as normas de boa educação.

QUESTÃO 40
De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil (1988), quais são os órgãos que constituem as 
forças auxiliares e reserva do Exército?

(A) Polícia Federai e Polícia Rodoviária Federal.
(B) Guardas Municipais.
(C) Polícias militares e corpos de bombeiros militares.
(D) Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira.
(E) Polícias civis e militares.

QUESTÃO 37
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Àquele a quem for imposta pena disciplinar será facultado 
solicitar reconsideração da punição à autoridade que a 
aplicou, devendo esta apreciar e decidir sobre a mesma 
dentro de:

(A) dois dias corridos, contados após o cumprimento da 
pena.

(B) dois dias úteis, contados do recebimento do pedido.
(C) sete dias úteis, contados após o cumprimento da 

pena.
(D) oito dias úteis, contados do recebimento do pedido.
(E) oito dias úteis, contados após o cumprimento da 

pena.

QUESTÃO 42
Segundo Vidigal (2006), com relação às motivações para 
o afundamento de navios brasileiros por submarinos 
alemães, assinale a opção correta.

(A) Tanto a Itália quanto a Alemanha temiam o poderio 
bélico brasileiro e a sua supremacia no continente 
americano.

(B) Os alemães torpedearam diversos navios brasileiros 
em retaliação ao amplo apoio do Brasil aos países 
aliados, sobretudo à Inglaterra.

(C) Os submarinos alemães, na maioria de suas 
investidas, torpedearam por engano os navios 
brasileiros, tendo-os confundido com navios da 
Marinha dos Estados Unidos.

(D) Com o afundamento dos navios brasileiros, os 
alemães buscavam evitar o apoio do Brasil aos 
países que compunham o Eixo.

(E) A Alemanha não queria que o Brasil, apesar de ser 
ainda neutro na Segunda Guerra Mundial, 
continuasse a fornecer matérias-primas para seus 
inimigos.

QUESTÃO 43
Como se denomina toda ação ou omissão contrária às 
obrigações ou aos deveres militares estatuídos nas leis, 
nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor 
que fundamentam a Organização Militar, desde que não 
incidindo no que é capitulado pelo Código Penal Militar 
como crime?

(A) Contravenção disciplinar.
(B) Crime militar.
(C) Pena disciplinar.
(D) Disciplina militar.
(E) Hierarquia militar.

QUESTÃO 41

Prova: Amarela
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Na década de 1960 a França enviou navios de guerra, em 
tempos de paz, para proteger seus barcos de pesca que 
capturavam crustáceos na plataforma continental 
brasileira. O governo brasileiro determinou que diversos 
navios da Marinha do Brasil se dirigissem para o local da 
crise, mostrando que o país estava disposto a defender os 
seus direitos, se necessário com o emprego da força. Tal 
crise ficou conhecida como:

(A) Batalha Naval do Riachuelo.
(B) Crise Marítima da Amazônia Azul.
(C) Revoita da Armada.
(D) Crise do Atlântico Sul.
(E) Guerra da Lagosta.

QUESTÃO 45
Segundo Vidigal (2006), qual foi a causa determinante 
para a invasão francesa em Portugal?

(A) A vitória da Marinha Francesa sobre a Inglaterra na 
Batalha de Trafalgar.

(B) A recusa de Portugal em aderir ao “bloqueio 
continental" imposto por Napoleão.

(C) A fragilidade do Exército Português diante do poderio 
da França.

(D) A derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de 
Waterloo, na Inglaterra.

(E) O “bloqueio continental” imposto pela Inglaterra à 
França.

QUESTÃO 46
Segundo Vidigai (2006), no que se refere ao bloqueio do 
Rio Paraná, qual foi a estratégia imediatamente adotada 
peto Almirante Joaquim Marques de Lisboa, Visconde de 
Tamandaré, ao ser designado comandante das Forças 
Navais Brasileiras em Operação?

(A) Negar o acesso ao território paraguaio através do 
bloqueio.

(B) Deixar livre o acesso pelo Rio Paraná, bloqueando as 
cidades circunvizinhas.

(C) Liberar a população paraguaia a fim de que pudesse 
buscar abrigo em solo brasileiro.

(D) Bloquear todos os acessos ao território argentino 
banhados pelo Rio Paraná.

(E) Manter toda a tropa às margens do Rio Araguaia a 
fim de viabilizar o bloqueio.

QUESTÃO 44
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QUESTÃO 47
Segundo o EMA-137, como se denomina o estilo de 
liderança em que se abre mão de parte da autoridade 
formal em prol de uma esperada participação dos 
subordinados e aproveitamento de suas idéias?

(A) Autocrática.
(B) Democrática.
(C) Transformacional.
(D) Transacionai.
(E) Semidemocrática.

QUESTÃO 48
Como se denomina o fator de liderança que consiste na 
troca de ordens, informações e idéias, só ocorrendo 
quando a mensagem é recebida e compreendida?

(A) Situação.
(B) Contextualização.
(C) Comunicação.
(D) Recepção.
(E) Compreensão.

QUESTÃO 49
Em caso de uma .única contravenção militar, Cabos, 
Marinheiros e Soldados podem ser punidos por prisão 
rigorosa por até:

(A) dois dias.
(B) sete dias.
(C) dez dias.
(D) vinte dias.
(E) trinta dias.

QUESTÃO 50
De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil (1988), a quem compete exercer, com 
exclusividade, as funções de polícia judiciária da União?

(A) À Polícia Federal.
(B) Às Forças Armadas.
(C) À Guarda Municipal.
(D) Ao Supremo Tribunal Federal.
(E) Às polícias civis.

Prova: Amarela
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval - NÍVEL
MÉDIO
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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 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/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 saida 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 azu! para preencher a folha de respostas;
6 - 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);
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 90 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) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer 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 local 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 local indicado; 
cj 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 digito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o circulo 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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E ns in o  da M arinha

Nome:
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ROBERTO SI LVA
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* N ão rasura esta folha.
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■ Faça m arcas só lidas nos círculos.
* N ão use  canetas que  borrem  o  papel.
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12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. 0  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 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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