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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO PARA APRENDIZ DE MARINHEIRO NO CAPE
PREPARATÃ“RIOS. ÃšLTIMO CONCURSO 100% DE APROVAÃ‡Ã•ES. CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS.
Nosso endereÃ§o: Rua EstÃ¢ncia 25 Â– 2Âº Andar Â– Padre Miguel Â– RJ
Jovens que sonham em fazer parte dos quadros da Marinha devem ficar atentos. A expectativa
Ã© de que, ainda nesse mÃªs, a corporaÃ§Ã£o divulgue o edital do concurso de admissÃ£o
Ã s Escolas de Aprendizes Marinheiros (EAM). Esta Ã© uma Ã³tima oportunidade, uma vez
que o nÃ-vel de escolaridade exigido Ã© apenas o ensino fundamental completo.
Somente homens podem participar da disputa. O nÃºmero de vagas ainda nÃ£o foi anunciado
oficialmente pela Marinha, mas, como nos Ãºltimos anos, a seleÃ§Ã£o tem sido para 2.200
vagas, a tendÃªncia Ã© de que a oferta seja novamente essa. Os classificados, se habilitados
no curso de formaÃ§Ã£o, receberÃ£o remuneraÃ§Ã£o bruta inicial que gira em torno de R$1
mil mensais.
A expectativa Ã© de que as inscriÃ§Ãµes nÃ£o comecem muito depois da divulgaÃ§Ã£o do
edital. AtÃ© mesmo pelo que ocorreu nas Ãºltimas ediÃ§Ãµes, espera-se que o prazo seja
iniciado ainda em fevereiro ou, na pior das hipÃ³teses, em marÃ§o. TambÃ©m como nos
Ãºltimos anos, os participantes devem poder escolher entre se cadastrar para participar do
processo seletivo pela internet ou em postos de atendimento presencial da Marinha.
Ã‰ preciso atender a alguns requisitos para poder participar do concurso. Entre eles, estÃ£o:
ser brasileiro nato, estar em dia com obrigaÃ§Ãµes civis e militares e ter 18 anos completos e
menos de 22, na data de referÃªncia estabelecida no edital.
O concurso serÃ¡ constituÃ-do de uma prova objetiva, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e
classificatÃ³rio, com 15 questÃµes de MatemÃ¡tica, 15 de PortuguÃªs e 20 de CiÃªncias. Elas
valem atÃ© 100 pontos e serÃ£o eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 50
pontos ou que tenham um nÃºmero de acertos inferior a 40% das questÃµes em qualquer uma
das disciplinas.
ApÃ³s a prova escrita, o concurso de admissÃ£o terÃ¡ mais quatro fases: inspeÃ§Ã£o de
saÃºde e, caso sejam considerados aptos, pelo de teste de aptidÃ£o fÃ-sica, ambos de
carÃ¡ter eliminatÃ³rio. O teste fÃ-sico Ã© constituÃ-do de provas de nataÃ§Ã£o e corrida.
HaverÃ¡, ainda, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica e verificaÃ§Ã£o de dados biogrÃ¡ficos e
verificaÃ§Ã£o de documentos, todas etapas eliminatÃ³rias.
O curso tem duraÃ§Ã£o de 48 semanas serÃ¡ realizado em uma das Escolas de
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Aprendizes-Marinheiros, localizadas em Fortaleza (CE), Recife (PE), VitÃ³ria (ES) e
FlorianÃ³polis (SC). Ao longo da formaÃ§Ã£o, os alunos tÃªm direito a bolsa de estudos,
alimentaÃ§Ã£o, fardamento e assistÃªncia mÃ©dica, odontolÃ³gica e religiosa.
Programa do Ãºltimo concurso
ANEXO III
PROGRAMA PARA
A PROVA ESCRITA
I Â– MATEMÃ•TICA
a) AritmÃ©tica Â– Conjuntos: identificaÃ§Ã£o e uso, pertinÃªncia, inclusÃ£o e operaÃ§Ãµes;
Sistema de NumeraÃ§Ã£o: numerais decimais, numeraÃ§Ã£o romana; OperaÃ§Ãµes com
nÃºmeros naturais, problemas com quatro operaÃ§Ãµes, expressÃ£o simples envolvendo as
quatro operaÃ§Ãµes, divisibilidade, mÃºltiplos e divisores, nÃºmeros primos, fatoraÃ§Ã£o,
MDC e MMC; FraÃ§Ãµes: fraÃ§Ãµes ordinÃ¡rias, operaÃ§Ãµes, problemas, nÃºmeros
decimais, fraÃ§Ãµes decimais, transformaÃ§Ã£o, operaÃ§Ãµes; Medidas: unidades de medida
(comprimento, massa, capacidade, superfÃ-cie e volume), medidas de tempo e Ã¢ngulos,
mudanÃ§as de unidade e resoluÃ§Ã£o de problemas; Conjunto Z: conceito de nÃºmero inteiro
relativo, operaÃ§Ãµes em Z, expressÃµes com nÃºmeros inteiros relativos, propriedades de
multiplicaÃ§Ã£o de inteiros relativos; Conjunto Q: conceito de nÃºmero racional, propriedades,
nÃºmeros irracionais e reais, potenciaÃ§Ã£o e radiciaÃ§Ã£o, propriedades das potÃªncias de
mesma base, raiz quadrada dos nÃºmeros racionais absolutos, tÃ©cnica de cÃ¡lculo, raiz
quadrada das fraÃ§Ãµes ordinÃ¡rias e dos nÃºmeros decimais; Grandezas Proporcionais:
proporÃ§Ã£o, regra de trÃªs simples e composta, porcentagem, juros simples; SimplificaÃ§Ã£o
de radicais; e OperaÃ§Ãµes com radicais, racionalizaÃ§Ã£o de denominadores.
b) Ã•lgebra Â– CÃ¡lculo algÃ©brico: polinÃ´mio, ordenaÃ§Ã£o, termos semelhantes,
operaÃ§Ãµes com polinÃ´mios, produtos notÃ¡veis, fatoraÃ§Ã£o, MDC e MMC dos
polinÃ´mios, operaÃ§Ã£o com fraÃ§Ãµes algÃ©bricas; EquaÃ§Ãµes e InequaÃ§Ãµes de 1Âº
grau: equaÃ§Ãµes de 1Âº grau com uma variÃ¡vel, resoluÃ§Ãµes de problemas redutÃ-veis ao
1Âº grau, inequaÃ§Ã£o de 1Âº grau, sistema de 2 equaÃ§Ãµes com 2 variÃ¡veis, processo de
resoluÃ§Ã£o, problemas, sistemas de inequaÃ§Ãµes de 1Âº grau, equaÃ§Ãµes racionais
redutÃ-veis do 1Âº grau, equaÃ§Ãµes literais do 1Âº grau em x; EquaÃ§Ãµes do 2Âº grau:
discussÃ£o das raÃ-zes, relaÃ§Ãµes entre coeficientes e raÃ-zes, composiÃ§Ã£o da
equaÃ§Ã£o do 2Âº grau conhecidas as raÃ-zes; Sistemas simples do 2Âº grau; EquaÃ§Ãµes
biquadradas; e EquaÃ§Ãµes irracionais.
c) Geometria Â– Ponto; Reta; Plano; Ã‚ngulos: operaÃ§Ãµes com Ã¢ngulos; PolÃ-gonos;
TriÃ¢ngulos: elementos, congruÃªncia, classificaÃ§Ã£o, desigualdade entre lados e Ã¢ngulos
dos triÃ¢ngulos; Paralelismo: Ã¢ngulos formados por retas coplanares e uma transversal;
Postulado de Euclides; QuadrilÃ¡teros: paralelogramos, trapÃ©zios e suas propriedades;
CircunferÃªncias: cÃ-rculo, propriedades das cordas, posiÃ§Ãµes relativas de uma reta, de
uma circunferÃªncia ou de um cÃ-rculo; PerÃ-metro e Ã¡rea do
quadrado, retÃ¢ngulo e triÃ¢ngulo; Casos de semelhanÃ§a de triÃ¢ngulos; RelaÃ§Ãµes
mÃ©tricas no triÃ¢ngulo retÃ¢ngulo: teorema de PitÃ¡goras, razÃµes trigonomÃ©tricas no
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triÃ¢ngulo retÃ¢ngulo; RelaÃ§Ãµes mÃ©tricas em um triÃ¢ngulo qualquer; Seno; Cosseno e
tangente; RelaÃ§Ãµes mÃ©tricas nos polÃ-gonos: cÃ¡lculo do lado e do apÃ³tema do
quadrado, triÃ¢ngulo equilÃ¡tero e hexÃ¡gono regular; Ã•reas de figuras planas: paralelogramo,
trapÃ©zio, losango, cÃ-rculo; e CÃ¡lculo do comprimento da circunferÃªncia.
II Â– PORTUGUÃŠS
a) GramÃ¡tica Â– Morfologia: as classes de palavras e a construÃ§Ã£o de sentido dos textos;
Emprego do verbo, segundo a variedade padrÃ£o da lÃ-ngua; Valores semÃ¢nticos:
advÃ©rbio, preposiÃ§Ã£o e conjunÃ§Ã£o. Sintaxe: os termos da oraÃ§Ã£o construindo
sentidos; Aspectos semÃ¢nticos das oraÃ§Ãµes coordenadas e subordinadas adverbiais;
PontuaÃ§Ã£o; ConcordÃ¢ncia (nominal e verbal); RegÃªncia (nominal e verbal); e
ColocaÃ§Ã£o pronominal. Ortografia: vocÃ¡bulos homÃ³grafos e homÃ³fonos; AcentuaÃ§Ã£o
grÃ¡fica; Crase; Emprego dos pronomes relativos; Emprego dos pronomes oblÃ-quos;
Problemas gerais da lÃ-ngua culta. SemÃ¢ntica: significaÃ§Ã£o das palavras (sinÃ´nimos,
antÃ´nimos, homÃ´nimos, parÃ´nimos, polissemia, denotaÃ§Ã£o e conotaÃ§Ã£o).
b) InterpretaÃ§Ã£o de GÃªneros Textuais Â– Textos literÃ¡rios e nÃ£o literÃ¡rios, verbais e
nÃ£o verbais.
III Â– CIÃŠNCIAS: FÃ•SICA E QUÃ•MICA
a) Ar AtmosfÃ©rico Â– ComposiÃ§Ã£o e Propriedades; PressÃ£o AtmosfÃ©rica; Ventos;
CompressÃ£o e RarefaÃ§Ã£o; Camadas AtmosfÃ©ricas; Medida das condiÃ§Ãµes
atmosfÃ©ricas; e PoluiÃ§Ã£o do ar. b) Ã•gua Â– ImportÃ¢ncia: Ciclo da Ã¡gua; Tipos de Ã¡gua;
ComposiÃ§Ã£o e DecomposiÃ§Ã£o; PoluiÃ§Ã£o da Ã¡gua; TensÃ£o superficial da Ã¡gua;
Densidade; Empuxo; e PrincÃ-pios dos vasos comunicantes. c) QuÃ-mica Â– MatÃ©ria;
Propriedades da matÃ©ria; Estados fÃ-sicos da matÃ©ria; MudanÃ§as de estados fÃ-sicos da
matÃ©ria; ClassificaÃ§Ã£o de misturas; MÃ©todos de fracionamento de misturas; Ã•tomo;
ClassificaÃ§Ã£o periÃ³dica dos elementos; LigaÃ§Ã£o iÃ´nica e formaÃ§Ã£o de Ã-ons;
LigaÃ§Ã£o covalente; e LigaÃ§Ã£o metÃ¡lica. d) MecÃ¢nica Â– Movimento (MRU e MRUV);
ForÃ§a; GravitaÃ§Ã£o; Leis de Newton; Energia; EquilÃ-brio; Trabalho; e PotÃªncia. e)
MÃ¡quinas Simples Â– Finalidade; e Tipos: alavanca, plano inclinado e roldana. f) Som Â–
ProduÃ§Ã£o; Velocidade de propagaÃ§Ã£o; ReflexÃ£o (eco); Qualidades fisiolÃ³gicas; e
PoluiÃ§Ã£o sonora.
g) Calor Â– Conceito; PropagaÃ§Ã£o; Medida de temperatura; Escalas termomÃ©tricas:
Celsius e Fahrenheit; e DilataÃ§Ã£o dos sÃ³lidos. h) Luz Â– Fontes de luz; Leis de
propagaÃ§Ã£o; FenÃ´menos luminosos: reflexÃ£o regular e difusa, refraÃ§Ã£o e absorÃ§Ã£o;
Espelhos planos e curvos; Lentes; Defeitos da visÃ£o humana; e DecomposiÃ§Ã£o e
composiÃ§Ã£o da luz. i) Eletricidade Â– Cargas elÃ©tricas; Processos de eletrizaÃ§Ã£o;
Corrente elÃ©trica; Resistores; Lei de Ohm; Condutores e isolantes; e Geradores e Circuito
Simples. j) Magnetismo Â– Ã•mÃ£s; EletroÃ-mÃ£; e BÃºssola.
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