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Dentre as alterações ortopédicas congênitas, qual é a
mais comumente observada?

(A) Pé Calcâneo Valgo.
(B) Metatarso Adulto.
(C) Pé Torto Congênito.
(D) Pé Talo Vertical.
(E) Joelho Varo.

QUESTÃO 2

Sobre a síndrome carcinoide, marque a opção correta.

(A) A vasodilatação cutânea é transitória e costuma durar 
cerca de 5 minutos.

(B) Durante os períodos sintomáticos em que se observa 
o rash, é comum elevação da pressão arterial.

(C) As alterações no endocárdio das válvulas e câmaras 
cárdicas são mais encontradas no ventrículo direito.

(D) Diarréia do tipo explosiva é mais comum do que a 
manifestação de diarréia secretória crônica.

(E) Broncoconstrição é um dos sintomas mais comuns 
que acompanham o rash evanescente.

QUESTÃO 3

Sobre o tremor essencial é correto afirmar que:

(A) afeta cerca de 25% das pessoas com mais de 65 
anos.

(B) geralmente é esporádico, não havendo influência 
genética importante.

(C) costuma apresentar-se acompanhado de 
bradicinesia.

(D) o início precoce do tratamento influencia no seu 
prognóstico.

(E) propranolol e primidona estão entre as drogas de 
primeira linha para seu tratamento.

QUESTÃO 4

Marque a opção que apresenta um agente indutor
intravenoso que causa supressão adrenal com infusão
contínua.

(A) Cetamina.
(B) Propofol.
(C) Midazolam.
(D) Tiopental.
(E) Etomidato.

QUESTÃO 1

A tríade de artrite reumatoide crônica, esplenomegalia e 
neutropenia, frequentemente acompanhada por 
linfadenopatia, hepatomegalia, febre, perda de peso, 
anemia e trombocitopenia, refere-se à Síndrome de:

(A) Still.
(B) Felty.
(C) Reiter.
(D) Sjogren.
(E) Artropatia crônica juvenil.

QUESTÃO 6

Um homem procura o serviço de emergência com história 
de hematêmese e melena. Qual a mais frequente 
patologia a provocar esse quadro?

(A) Varizes esofagianas.
(B) Doença ulcerosa péptica.
(C) Angiodisplasia.
(D) Síndrome de Mallory-Weiss.
(E) Esofagite erosiva.

QUESTÃO 7

A anestesia Geral será a técnica de escolha na paciente 
gestante em qual circunstância?

(A) Grave crise de asma.
(B) Estômago cheio.
(C) Ruptura uterina.
(D) Pneumopatia com secreção abundante.
(E) Prematuridade.

QUESTÃO 8

O mecanismo de ação da sertralina é caracterizado pela 
inibição da recaptação de:

(A) dopamina.
(B) serotonina e dopamina.
(C) norepinefrina.
(D) dopamina e norepinefrina.
(E) serotonina.

QUESTÃO 5

Prova: Rosa
Área Médica
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Muitas vezes o paciente considera o medicamento 
herbáceo inofensivo e até esquece de informar seu uso ao 
médico. Porém, sabe-se que o uso de alguns herbáceos 
devem ser suspensos no pré-operatório por estarem 
relacionados a complicações cirúrgicas. Sendo assim, 
assinale a opção correta sobre o uso desses 
medicamentos.

(A) o uso de herbáceos não deve ser descontinuado.
(B) o uso do alho deve ser suspenso pois aumenta o 

risco de tromboembolismo pulmonar.
(C) apenas o Ginsen tem recomendação de ser suspenso 

devido ao risco de hipoglicemia pré-operatória.
(D) o Ginko deve ser suspenso devido ao alto risco de 

sangramentos, principalmente quando associado a 
drogas que inibem agregação plaquetária.

(E) todos os medicamentos devem ser suspensos, 
independentemente de sua origem.

QUESTÃO 10

A complicação mais importante da endocardite infecciosa 
é:

(A) insuficiência cardíaca.
(B) valvulopatia cardíaca.
(C) embolia pulmonar.
(D) cerebrite.
(E) aneurisma micótico.

QUESTÃO 11

Quanto ao aleitamento materno, é correto afirmar que:

(A) não ajuda o desenvolvimento do paladar.
(B) favorece prevenção contra cárie dentária.
(C) leva a um atraso no desenvolvimento orofacial.
(D) evita melhor aceitação futura de alimentos saudáveis.
(E) favorece quadros alergênicos.

QUESTÃO 12

A lesão tumorai óssea benigna, presente frequentemente 
em adultos jovens do sexo masculino, tipicamente com 
piora da dor à noite e melhora significativa com uso de 
aspirina denomina-se:

(A) Osteocondroma.
(B) Osteoma osteoide.
(C) Fibroma não ossificante
(D) Cisto unicameral.
(E) Condroblastoma.

QUESTÃO 9

O deslocamento anterior de uma vértebra sobre outra, 
acometendo comumente os níveis L4-L5 e L5-S1, refere- 
se à:

(A) osteoartrose.
(B) hérnia de disco.
(C) discopatia degenerativa.
(D) espondilolistese.
(E) fratura vertebral.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que apresenta o bloqueador 
neuromuscular não despolarizante de longa duração.

(A) Pancurônio.
(B) Rocurônio.
(C) Vecurônio.
(D) Cisatracúrio.
(E) Mivacúrio.

QUESTÃO 15

Dentre as zonas flexoras da mão, aquela que representa a 
área do ligamento transverso, no túnel do carpo, é a zona:

(A) I
(B) M
(C) III
(D) IV
(E) V

QUESTÃO 16

A complicação mais séria associada ao tratamento da 
displasia do desenvolvimento do quadril é:

(A) alongamento do membro.
(B) neuropraxia do nervo tibial.
(C) instabilidade patelar.
(D) claudicação;
(E) osteonecrose cabeça do fêmur.

QUESTÃO 13

Prova: Rosa
Área Médica
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Dentre as slndromes de câncer familiar, é correto afirmar 
que:

(A) a polipose adenomatosa familiar está relacionada à 
mutação do gene BRCA 1 (17q12-3) e câncer de 
célula renal.

(B) a síndrome de Li Fraumeni está relacionada à 
mutação do gene P16 (3p21) e feocromocitoma.

(C) a Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2 (NEM 2) está 
relacionada à mutação do ret e câncer da tireóide, 
adenoma hipofisário e tumor de pâncreas.

(D) o câncer gástrico difuso hereditário está relacionado à 
mutação do CDH1 (16q22) e câncer gástrico.

(E) não existe característica familiar nos tumores 
malignos da tireóide.

QUESTÃO 18

De acordo com a classificação de Garden, para as fraturas 
do colo do femur, a fratura completa, sem desvio, 
corresponde ao tipo:

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

QUESTÃO 19

Uma das complicações precoces que podem acontecer 
após uma tireoidectomia total é um distúrbio eietrolítico, 
que, se não diagnosticado e tratado de forma adequada, 
pode evoluir de forma fatal. Estamos falando de:

(A) hipocalcemia aguda, que ocorre devido ao efeito 
diurético da alta concentração sanguínea do 
hormônio tireoidiano no pós-operatório imediato.

(B) hipercalcemia, que ocorre pela secreção 
inadequadamente alta de paratormônio no pós- 
operatório.

(C) hipercalemia aguda, que pode ocorrer devido à 
administração de doses altas de potássio no per 
operatório para profilaxia de arritmias.

(D) hipocalcemia, que pode ocorrer devido à disfunção
das paratireoides e consequente secreção
inadequada (diminuída) de paratormonio.

(E) hipoglicemia pelo tempo de jejum para o preparo 
cirúrgico.

QUESTÃO 17

Qual o medicamento indicado no tratamento da
dependência de álcool?

(A) Naltrexona.
(B) Lítio.
(C) Amantadina.
(D) Memantina.
(E) Donepezita.

QUESTÃO 21

O Antipsicótico de escolha para uso na gestação é:

(A) Ziprazidona.
(B) Aripiprazol.
(C) Haloperidol.
(D) Olanzapina.
(E) Clozapina.

QUESTÃO 22

A respeito da Síndrome Compartimenta! Abdominal, é
correto afirmar que:

(A) pacientes de alto risco devem ter o abdome fechado, 
mesmo com tensão e uso de próteses (tela).

(B) a pressão intra-abdominal pode ser facilmente 
avaliada, na beira do leito, apenas com uma régua e 
cateterismo vesical.

(C) seu diagnóstico é restrito a pacientes em pós- 
operatório de cirurgias de parede abdominal 
(hérnias).

(D) entre as manifestações clínicas encontra-se aumento 
do débito urinário, abdome tenso e desconforto 
respiratório.

(E) cursa com diminuição severa da pressão intra- 
abdominal.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Que doença tem diagnóstico diferencial com quadro 
clínico de náuseas e vômitos de difícil controle após 9 
semanas de gestação?

(A) Pneumonia.
(B) Hipertireoidismo.
(C) Anemia megaloblástica.
(D) Insuficiência cardíaca.
(E) Hipotireoidismo.

Prova: Rosa
Área Médica
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A aspiração pulmonar de conteúdo gástrico durante a 
anestesia é uma complicação grave. Para evitar a 
aspiração, diretrizes de jejum foram desenvolvidas, e a 
ASA adotou as recomendações que orientam o período 
mínimo de jejum, após ingestão de fórmula infantil, o qua! 
é de:

(A) 8 horas.
(B) 6 horas.
(C) 4 horas.
(D) 2 horas.
(E) Não necessita de jejum.

QUESTÃO 25

Marque a opção que apresenta as características da 
demência de Pick.

(A) Início abrupto, evolução em degraus e curso 
flutuante.

(B) Início insidioso, comprometimento da atenção e 
alucinações visuais precoces.

(C) Início abrupto, evolução rápida para demência grave 
e presença de espasmos musculares precoces.

(D) Início insidioso, comprometimento, principalmente, da 
memória e alucinações auditivas.

(E) Início antes dos 65 anos, alterações precoces de 
comportamento e comprometimento da memória em 
estágios avançados.

QUESTÃO 26

Uma paciente de 35 anos de idade comparece à 
emergência com queixa de lesão na região vulvar 
associada a muita dor. Ao exame físico nota-se a 
presença de três úlceras, associadas à linfadenopatia 
inguinai dolorosa. De acordo com essas informações, o 
diagnóstico de suspeição é de:

(A) herpes.
(B) cancroide.
(C) sífilis.
(D) condiloma.
(E) neoplasia intraepitelial vulvar.

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta o fármaco que pode ser 
utilizado no tratamento da Síndrome Neuroiéptica Maligna.

(A) Agomelatina.
(B) Bromocriptina.
(C) Venlafaxina.
(D) Clorpromazina.
(E) Duloxetina.

QUESTÃO 2 4

Marque a opção que apresenta uma contraindicação à 
anestesia espinhai (neuroaxial) no parto.

(A) Malformação de Arnold Chiari tipo 1.
(B) Estados de hipovolemia.
(C) Pré-eclâmpsia grave (anestesia combinada).
(D) Doença cardíaca complexa.
(E) Esclerose múltipla.

QUESTÃO 29

Pela classificação de Salter Harris, para lesões da placa 
fisária, o sinal de Thurston-Holland é observado em qual 
Tipo?

(A) l
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

QUESTÃO 30

Dentre as cardiopatias abaixo, qual é a cardiopatia 
congênita cianótica?

(A) Comunicação Interatrial (CIA).
(B) Defeito do Septo Átrio Ventricular total.
(C) Tetralogia de Fallot.
(D) Persistência do Canal Arterial.
(E) Fibrilação Atrial.

QUESTÃO 31

Com relação aos fios utilizados para sutura, é correto 
afirmar que:

(A) o polidioxanone é um fio monofilamentar, de polímero 
de poliéster, absorvível, que permanece até 50% em 
4 semanas.

(B) o polipropileno é um fio monofilamentar que está 
sujeito a degradação pela ação de enzimas teciduais.

(C) o náilon é um fio inabsorvívei, que não sofre hidrólise, 
e por isso não perde a força tênsil com o tempo.

(D) a sutura de poliéster trançada é absorvível e perde 
gradualmente sua força tênsil por hidrólise.

(E) a sutura com fio de aço é utilizada com frequência 
para fechamento da parede abdominal em 
reoperações.

QUESTÃO 28

Prova: Rosa
Área Médica
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Marque a opção que apresenta o nome do tumor ósseo 
maligno de aparecimento insidioso, mais frequentemente 
na faixa etária de 5 a 25 anos de idade, associado à febre, 
eritema, dor e edema, sugerindo osteomielite, com 
histologia apresentando pequenas células azuis com 
pouquíssima matriz intracelular.

(A) Sarcoma de Ewing.
(B) Adamantinoma.
(C) Osteossarcoma
(D) Mieloma múltiplo.
(E) Condrossarcoma.

QUESTÃO 33

Na anatomia da coxa, os compartimentos miofasciais são 
em número de:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

QUESTÃO 34

Sobre as síndromes pós-gastrectomias, é correto afirmar 
que:

(A) o dumping precoce ocorre principal mente após 
reconstrução a Bilroth II, com pequena ressecção 
gástrica.

(B) o dumping tardio é a sindrome pós-gastrectomia mais 
comumente observada.

(C) a sindrome da alça aferente ocorre principalmente 
quando o ramo aferente permanece com 
comprimento entre 30cm e 40cm e anastomose pré- 
cóüca.

(D) a sindrome da alça eferente ocorre quando o ramo 
aferente permanece maior que 30 cm.

(E) seu aparecimento está relacionado à ingestão de 
alimentos ricos em sódio.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Dentre as doenças exantemáticas na infância, qual 
apresenta exantema vesicular, de etioiogia viral?

(A) Rubéola.
(B) Exantema Súbito.
(C) Varicela.
(D) Citomegalovirose.
(E) Toxoplasmose.

Uma paciente do sexo feminino, 33 anos de idade, 
apresenta há 4 anos, crises recorrentes e súbitas de 
ansiedade, taquicardia, falta de ar, sudorese e sensação 
de morte iminente. As crises são desencadeadas em 
lugares públicos, essa paciente tem medo de passar mal e 
não ser socorrida. De acordo com essas informações, 
assinale a opção que apresenta o provável diagnóstico da 
paciente.

(A) Transtorno de ansiedade generalizada.
(B) Fobia específica.
(C) Transtorno de Pânico.
(D) Transtorno Somatoforme.
(E) Transtorno obsessivo compulsivo.

QUESTÃO 37

Uma paciente de 74 anos com queixa de “boia na vagina” 
ao exame físico apresenta prolapso uterino onde o colo do 
útero está a 1,0 cm abaixo do hímen e não mais que 2 cm 
a menos que o comprimento total da vagina. Essa 
paciente possui que estágio de prolapso uterino?

(A) 0
(B) I
(C) II
(D) III 
<E) IV

QUESTÃO 38

Qual das drogas está mais bem indicada no tratamento da 
Angina de Prinzmetal?

(A) Sinvastatina.
(B) Losartan.
(C) AAS.
(D) Propranoloi.
(E) Anlodipino.

QUESTÃO 39

Marque a opção que apresenta o nome do anestésico 
i na lato rio que é caracterizado como potente, com 
velocidade de indução e despertar rápido, não sendo 
adequado para indução inalatória, apresentando mínima 
sensibilização às catecoiaminas.

(A) Óxido nitroso.
(B) Éter.
(C) Haiotano.
(D) Sevoflurano.
(E) Desflurano.

QUESTÃO 36

Prova: Rosa
Área Médica
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A principal via de disseminação dos tumores malignos da
cabeça e do pescoço se dá pelo sistema linfático. Sendo
assim, é correto afirmar que:

(A) o nível V é limitado pelo osso hioide e os linfonodos 
são paratraqueais.

(B) o nívei II é limitado superiormente pela base do 
crânio, inferiormente por uma linha que parte do osso 
hioide, posteriormente pelo músculo 
esternocleidomastoideo e se divide em lia e líb 
(anterior e posterior ao nervo espinhal).

(C) o nível I é o principal nível de drenagem do couro 
cabeludo.

(D) o nível IV é o . principal nívei de drenagem dos 
tumores da língua.

(E) o nível I é o principal nível de drenagem da cavidade 
nasal.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

Considerando a idade materna no risco de anomalias 
genéticas fetais, pode-se considerar a realização do teste 
de 1o trimestre combinado que avalia:

(A) alfafetoproteína, estriol não conjugado, fração beta da 
gonadotrofina coriônica humana e inibina-a dimérica.

(B) transiucência nucal, alfafetoproteína e fração beta da 
gonadotrofina coriônica humana.

(C) transiucência nucal, proteína plasmática associada à 
gravidez e fração beta da gonadotrofina coriônica 
humana.

(D) alfafetoproteína, proteína plasmática associada à 
gravidez e fração beta da gonadotrofina coriônica 
humana.

(E) transiucência nucal, proteína plasmática associada à 
gravidez e inibina-a dimérica.

QUESTÃO 42

São consideradas lacerações perineais de segundo grau 
após parto transvaginai aquelas que envolvem as 
seguintes estruturas:

(A) lesão do períneo envolvendo os músculos, porém não 
o esfíncter anal.

(B) lesão do períneo envolvendo os músculos e menos 
de 50% da espessura do esfíncter anal externo.

(C) lesão do períneo envolvendo os músculos e mais de 
50% da espessura do esfínter anal externo.

(D) lesão do períneo envolvendo a pele e/ou a mucosa 
vaginal.

(E) lesão do períneo envolvendo os músculos e o esfínter 
anal externo e interno.

A diarréia aguda pode ter causas infecciosas e não 
infecciosas; as infecciosas têm uma maior prevalência e 
impacto na saúde da criança, principaimente nos menores 
de 5 anos. Sendo assim, dentre os agentes causadores de 
diarréia infecciosa, qual o mais prevalente nos surtos 
epidêmicos virais transmitidos por água ou alimentos ?

(A) Shigella.
(B) Astrovírus.
(C) Adenovírus.
(D) Norovírus.
(E) Enterococo.

QUESTÃO 44

O agente infeccioso mais comum na osteomielite em 
crianças mais velhas e adultos é:

(A) SalmoneHa.
(B) Pseudomonas.
(C) Streptococcus.
(D) Staphylococcus aureus.
(E) Kingella.

QUESTÃO 45

Marque a opção que apresenta as alterações encontradas 
no contexto da anemia megaiobiástica por deficiência de 
vitamina B12.

(A) Trombocitopenia, leucopenia, aumento de LDH, 
elevação da homocisteína e do ácido metilmalônico.

(B) Diminuição do volume corpuscular médio das 
hemácias, trombocitopenia, leucocitose, aumento de 
LDH.

(C) Aumento do volume corpuscular médio das hemácias, 
trombocitopenia, leucocitose, redução do LDH.

(D) Aumento do volume corpuscular médio das hemácias, 
trombocitopenia, aumento do LDH, elevação da 
homocisteína com manutenção de níveis normais do 
ácido metilmalônico.

(E) Trombocitose, leucopenia, aumento do LDH, redução 
dos níveis de homocisteína e aumento do ácido 
metilmalônico.

QUESTÃO 43

Prova: Rosa
Área Médica
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QUESTÃO 46 QUESTÃO 50

Assinale a opção que apresenta manifestações
habitualmente encontradas na Hipercalcemia.

(A) Dificuldade de concentração, úlcera péptica, poliúria, 
bradicardia e diminuição do intervalo QT no ECG.

(B) Depressão, poliúria, hipotireoidismo, taquicardia e 
estímulo do nódulo AV demonstrado no ECG.

(C) Euforia, nefroiitíase, úlcera de córnea, oligúria e 
aumento do intervalo QT no ECG.

(D) Alteração da personalidade, hipotireoidismo, 
diminuição da sede, poliúria, diarréia e taquicardia.

(E) Depressão, estupor, constipação, anorexia e aumento 
do intervalo QT no ECG.

A anomalia congênita onde a posição média do esôfago 
encontra-se ausente é?

(A) Hérnia Diafragmática.
(B) Atresia Duodenai.
(C) Atresia Intestinal.
(D) Atresia de Esôfago.
(E) Megacólon Congênito.

QUESTÃO 47

A causa mais comum de uma olígoartropatia inflamatória 
em um homem jovem é:

(A) Artrite gonocócica.
(B) Artrite psoriásica.
(C) Síndrome de Reiter.
(D) Artrite reumatoide.
(E) Artrite tuberculosa.

QUESTÃO 48

Uma paciente com 16 anos de idade apresenta quadro 
clínico de dismenorreia desde a menarca aos 12 anos. 
Essa paciente realizou videolaparoscopia com diagnóstico 
de endometriose. Assim, pode-se considerar como forma 
inicial de tratamento, EXCETO:

(A) ressecção cirúrgica dos focos.
(B) uso de contraceptivos orais de baixa dose.
(C) controle clínico com analgésicos.
(D) agonista GNRH com terapia add-back.
(E) expectante.

QUESTÃO 49

A vacina quadrivalente do HPV baseada nos subtipos 6, 
11, 1 6 e 1 8 e a  bivalente nos subtipos 16 e 18, ajudam na 
prevenção do câncer de colo de útero, vulva e vagina, 
pênis, ânus, boca e orofaringe. Conforme -o calendário 
vacinai de 2018, quanto à vacinação do HPV em meninas, 
assinale a opção correta.

(A) Entre 9 e 14 anos de idade, esquema de duas doses 
(0-6 meses).

(B) Entre 11 e 14 anos de idade, esquema de duas doses 
(0-6 meses).

(C) Entre 9 e 14 anos de idade, esquema de três doses 
(0-3-6 meses).

(D) Entre 9 e 14 anos de idade, esquema de três doses 
(0-2-6 meses).

(E) Ainda não faz parte do calendário vacinai.

Prova: Rosa
Área Médica

CP-CSM-MD/2018
Página: 8/8





RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:
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
26
27
28
29
30



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 língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

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; 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 mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é 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
I) 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 digito 

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:

D ire to ria  d e  
E n s in o  d a  M arin h a

Nom.. RO BERTO  S I L V A

« m .  Roberto Si Iva

* Mão rasuro «sta folha.
* Mão rabisque na * á reas de respostas,
*  Faça marcas sólidas nos círculos.
* N io  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 Divulgação 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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