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Conforme a Exortação Apostólica Amoris Laetitia n° 242, é 
indispensável um discernimento particular para 
acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados 
e os

(A) desgostosos.
(B) desprezados.
(C) preconceituosos.
(D) abandonados.
(E) fragilizados.

QUESTÃO 2

No Dogma da Assunção, Maria é apresentada aos olhos 
da comunhão dos fiéis como

(A) caminho de vida.
(B) missionária do Pai.
(C) amada por Deus.
(D) expressão de caridade.
(E) sinal de esperança.

QUESTÃO 3

Conforme o Código canônico, nos cânones 1.231 e 1.232, 
os santuários são classificados em:

(A) nacional, internacional e diocesano.
(B) paroquial, internacional e estadual.
(C) setorial, particular e congregacional.
(D) próprio, eclesiástico e ortodoxo.
(E) provincial, abacíal e místico.

QUESTÃO 4

Na transmissão evangélica mais antiga, está bem 
enraizada a ideia de que Jesus considerava que as 
profecias bíblicas tinham cumprimento

(A) nas suas palavras e na missão eclesiológica.
(B) na Igreja e na Liturgia.
(C) nos sacramentos e nos sacramentais.
(D) na sua pessoa e na sua missão escatológica.
(E) na Bíblia e nos Sacramentos.

QUESTÃO 5

Conforme o Documento de Aparecida n° 168, a Diocese, 
em todas as suas comunidades e estruturas, é chamada a 
ser comunidade

(A) servidora.
(B) missionária.
(C) universal.
(D) ministerial.
(E) experiente.

QUESTÃO 1
A maior parte das citações do Antigo Testamento, 
atribuídas a Jesus nos Evangelhos, correspondem ao 
texto de qual versão da Bíblia?

(A) Septuaginta.
(B) Targumim.
(C) Vulgata.
(D) Hebraica.
(E) Arábica.

QUESTÃO 7

Segundo o teólogo Jared Wicks, em sua obra Introdução 
ao Método Teológico, qual é a paixão do Teólogo?

(A) A procura do significado que culmina em Jesus 
Cristo.

(B) A busca de novos desafios do meio científico.
(C) Duvidar dos milagres e dos mistérios de Deus .
(D) Ignorar os fatos misteriosos da vida humana.
(E) Entender o passado, o presente e o futuro do homem.

QUESTÃO 8

É correto afirmar que a concepção cristológica defendida 
por Ário afirma que o Logos ou o Filho

(A) é criado e, portanto, não é da mesma substância de 
Deus.

(B) é o primeiro gerado e, portanto, de substancia 
semelhante à do Pai

(C) é um modo (modi) de manifestação do Pai e, 
portanto, de igual substância do Pai.

(D) não tem Pai.
(E) é de igual substância do Pai (homousios), sendo 

gerado eternamente pelo Pai.

QUESTÃO 9

Para o apóstolo Paulo, a fé define

(A) os vícios e as virtudes.
(B) a caridade e a justiça.
(C) o ser cristão e a não pertença às coisas do mundo.
(D) os dons do Espírito Santo e os Ensinamentos da 

Igreja.
(E) o ser cristão e a identidade pessoal.

QUESTÃO 6

Prova: Amarela
Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana
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O Dogma da Imaculada Conceição de Maria foi 
promulgado pelo Papa Pio IX em que ano?

(A) 1846
(B) 1854
(C) 1858
(D) 1950
(E) 1954

QUESTÃO 1 1

Qual escritor cristão do século XIV propôs a ideia de "pré- 
redenção” e tornou a doutrina da Imaculada Conceição 
teologicamente defensável?

(A) Tomás de Aquino.
(B) Agostinho de Hipona.
(C) Mestre Eckhart.
(D) João Duns Scot.
(E) João Wycliff.

QUESTÃO 12

Assinale a opção que indica dois documentos oriundos do 
Concilio Vaticano I.

(A) Dei Filius e Pastor Aeternus.
(B) Gaudium et Spes e Mediator Dei.
(C) Sacrosanctum Concilium e Rerum Novarum.
(D) Dei Verbum e Lumen Gentium.
(E) Dignitatis Humane e Ad Gentes.

QUESTÃO 13

Os pensadores cristãos católicos compreendem que os 
teólogos e o Magistério da igreja são importantes para o 
cumprimento de sua vocação de ensinar a doutrina aos 
que, por meio do batismo, tornam-se

(A) pregadores.
(B) administradores do Sagrado.
(C) confessores.
(D) pastores.
(E) discípulos de Jesus.

QUESTÃO 14

Conforme o Código Direito Canônico, no cânon 1747, a lei 
suprema da Igreja nas transferências de pároco prêve a

(A) justiça e a equidade.
(B) partilha do amor.
(C) salvação das, almas.
(D) vida dos fieis.
(E) salvação do presbítero.

QUESTÃO 10
Segundo a moral Católica, é INCORRETO afirmar que a
comunidade política tem o dever de honrar a família, de
assisti-la e de lhe garantir

(A) a segurança e a saúde, sobretudo em relação aos 
perigos, como drogas, pornografia e alcoolismo.

(B) o direito à propriedade privada, à liberdade de
empreendimento, ao trabalho, à moradia e à 
emigrarão.

(C) a liberdade de formar associações com outras
famílias e serem, representadas junto às autoridades 
civis.

(D) o direito de se constituir, de ter filhos, limitando-lhe o
número, e de educá-los de acordo com suas
convicções morais e religiosas.

(E) a proteção do vínculo conjugal e da instituição
familiar.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 1 6

Por que o Concilio de Niceia não foi suficiente para dirimir
todas as incompreensões Trinitárias?

(A) Porque a morte repentina do Imperador Constantino, 
em 342, causou o encerramento dos trabalhos do 
Concilio e as possíveis soluções teológicas.

(B) Porque houve a reabilitação de Ário, durante o 
Concilio, que direcionou as discussões para a 
aprovação do Símbolo contendo a afirmação 
homoiusios (de substância semelhante).

(C) Porque não houve diferenciação conceituai precisa 
entre ousia (substância geral) e hypostasis 
(substância concreta), ainda usados como sinônimos.

(D) Porque houve rejeição, por parte dos Concílios 
posteriores, que nunca aceitaram a profissão de fé de 
Niceia.

(E) Porque houve rejeição do Papa ao Concilio de Niceia.

QUESTÃO 17

A Teologia encontra o verdadeiro coração da Bíblia ao
analisar o drama:

(A) da justiça e da paz.
(B) do pecado e da graça.
(C) da vida e da morte.
(D) do antigo e do novo.
(E) do pecado e da penitência.

Prova: Amarela
Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana
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Conforme a Exortação Apostólica Amoris Laetitia n° 58, 
diante das famílias e no meio delas, deve-se ressoar 
sempre o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais 
importante, mais atraente e. mais necessário, devendo 
este ocupar o centro da atividade

(A) salvadora.
(B) catequizadora.
(C) evangelizadora.
(D) radicalizadora.
(E) julgadora.

QUESTÃO 19

Qual a contribuição de Santo Agostinho para a 
compreensão do dogma trinitário?

(A) A concepção das pessoas da Trindade inter- 
relacionadas por diferentes relações essenciais.

(B) A afirmação da existência de um único Deus, o Pai, 
que se encarnou e morreu pela humanidade.

(C) A concepção que o Logos preexistente é gerado e, 
portanto, é de uma categoria inferior à do Pai.

(D) A afirmação da completude e liberdade das duas 
naturezas de Cristo ao ponto de dividir Jesus Cristo 
em dois Filhos.

(E) A ideia que distingue o Pai mau e o Filho bom do 
Novo Testamento.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

De acordo com a Dei Verb um n° 7, o ministério dos 
Apóstolos, além da fundação das instituições essenciais 
das comunidades, incluía também

(A) os bons costumes e a partilha.
(B) as práticas de devoção e a catequese.
(C) a pregação e o exemplo de vida evangélica.
(D) a construção de templos e a formação de cidadãos.
(E) a identificação de líderes e a formação de novos, 

sacerdotes.

QUESTÃO 2 1

Qual pensador, em meados do século II, sustentou , a 
doutrina da concepção dualista que contrapõe o Deus 
bondoso de Jesus Cristo ao Deus demiurgo mau do Antigo 
Testamento, que formou o mundo a partir de uma matéria 
ruim?

(A) Irineu de Lião.
(B) Marcião.
(C) Ário.
(D) Sabélio.
(E) Orígenes.

No século III, a reflexão da Teologia de recapitulação que 
justapõe à desobediência de Eva a obediência de Maria foi 
proposta por

(A) irineu de Lião.
(B) Tertuliano.
(C) Policarpo de Esmirna.
(D) Melito de Sardes.
(E) Justino Mártir.

QUESTÃO 2 3

De acordo com o que está prescrito no catecismo da Igreja 
Católica nos números 32, 33, 34, 35 e 36, sobre o 
conhecimento de Deus, assinale a opção INCORRETA.

(A) As faculdades do homem o tornam capaz de 
conhecer a existência de um Deus pessoal.

(B) Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser 
conhecido, com certeza, pela luz natural da razão 
humana, a partir das coisas criadas.

(C) Deus, princípio e fim de todas as coisas, somente 
pode ser conhecido, com certeza, pela Revelação 
Divina.

(D) A partir do movimento e do devir, da contigência, da 
ordem e da beleza do mundo pode-se conhecer a 
Deus como origem e fim do universo.

(E) O mundo e o homem atestam que não têm em si 
mesmos nem o seu princípio primeiro nem o seu fim 
último, mas que participam do Ser em si, que é sem 
origem e sem fim.

QUESTÃO 2 4

Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 1677, 
chamam-se i sacramentais os sinais sagrados instituídos 
pela Igreja, cujo objetivo é preparar os homens para 
receber os frutos dos sacramentos e santificar as 
diferentes circunstâncias da

(A) ressurreição.
(B) vida.
(C) realidade.
(D) celebração.
(E) morte.

QUESTÃO 22

Prova: Amarela
Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana
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De acordo com a Constituição Dogmática Lumen Gentium 
n° 25, sobre o múnus Episcopal de ensinar, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) Os fiéis somente devem prestar religioso obséquio da 
vontade e da inteligência ao autêntico Magistério do 
Romano Pontífice quando este fala "ex-cathedra’’.

(B) Os Bispos individualmente não gozam da prerrogativa 
da infalibilidade.

(C) O Romano Pontífice goza de infalibilidade em virtude 
do seu cargo quando, com ato definitivo e como 
mestre supremo da Igreja universal, proclama uma 
doutrina sobre a fé e os costumes.

(D) As definições proclamadas pelo Romano Pontífice 
que gozam da infalibilidade são irreformáveis por si 
mesmas e em não em virtude do consentimento da 
Igreja.

(E) Os fiéis devem acatar uma sentença sobre a fé e a 
moral proferida por seu Bispo em nome de Cristo e 
devem ater-se a ela com religioso obséquio do 
espírito.

QUESTÃO 2 6

Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 1638, o 
matrimônio válido origina nos cônjuges um vínculo que por 
sua natureza é

(A) perpétuo e exclusivo.
(B) perpétuo e real.
(C) transitório e transparente.
(D) verdadeiro e comum.
(E) sacramental e transitório.

QUESTÃO 2 7

Conforme a Exortação Apostólica Amoris Laetitia n° 243, 
em relação às pessoas divorciadas que vivem em uma 
nova união, é correto afirmar que fazem parte da Igreja, 
que não estão excomungadas, nem são tratadas como 
tais, porque, mesmo nessa condição em que se 
encontram, integram a comunhão

(A) espiritual.
(B) humana.
(C) ecumênica.
(D) eclesial.
(E) sacramental.

QUESTÃO 25
Conforme o Documento de Aparecida n° 421, a partir da 5a 
Conferência Episcopal, a Igreja pede aos governos o 
acesso gratuito e universal aos medicamentos para o 
tratamento de

(A) hanseníase.
(B) drogas.
(C) AIDS.
(D) malária.
(E) turbeculose.

QUESTÃO 2 9

Quais são os novos métodos de análise literária utilizados 
pela exegese bíblica em seus estudos linguísticos e 
literários?

(A) Retórico, matemático e narrativo.
(B) Narrativo, semiótico e histórico.
(C) Científico, linguístico e semiótico.
(D) Histórico, filosófico e narrativo.
(E) Retórico, narrativo e semiótico.

QUESTÃO 30

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os 
gêneros literários que representam a homiiética e a 
interpretação bíblica dos grandes setores do judaísmo dos 
primeiros séculos.

(A) Floriiégios e Midrashim.
(B) Targumim e Midrashim.
(C) Arábicos e Metodistas.
(D) Targumim e Floriiégios.
(E) Líricos e Apocalípticos.

QUESTÃO 31

Conforme a Carta Encíclica Laudato SI n° 206, uma 
mudança nos estilos de vida poderia chegar a exercer 
uma pressão salutar sobre aqueles que detêm o poder 
político, econômico e

(A) religioso.
(B) monárquico.
(C) tecnológico.
(D) democrático.
(E) social.

QUESTÃO 28

Prova: Amarela
Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana
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De acordo com a Constituição Dogmática Lumen Gentium 
n° 22, sobre a relação entre o Colégio Episcopal e o 
Romano Pontífice, é correto afirmar que

(A) o Colégio ou Corpo Episcopal terá autoridade mesmo 
que nele não se considere incluído o Romano 
Pontífice.

(B) o Romano Pontífice possui, na Igreja, poder pleno, 
supremo e universal, que pode ser exercido em 
algumas situações particulares.

(C) é prerrogativa do Romano Pontífice convocar e 
confirmar o Concilio Ecumênico, mas não presidi-lo.

(D) a ordem dos Bispos não pode usar seu poder 
supremo e pieno sobre a Igreja inteira, senão com o 
consentimento do Romano Pontífice.

(E) o múnus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, não 
foi dado ao Colégio dos Apóstolos, ainda que unido 
ao seu Chefe.

QUESTÃO 3 3

Segundo o apóstolo Paulo, quais os dois critérios a serem 
observados na avaliação dos carismas?

(A) A primazia da glossolalia e a interpretação.
(B) A profissão de fé e o símbolo de Calcedônia.
(C) A confissão de Jesus Cristo e a edificação da 

comunidade.
(D) A manifestação extática e os sinais prodigiosos.
(E) A comunhão plena com Deus e o desprezo do 

mundo.

QUESTÃO 3 4

Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 1892, a 
pessoa humana é e deve ser o principio, o sujeito e o fim 
de todas as instituições

(A) estatais.
(B) eclesiais.
(C) culturais.
(D) nacionais.
(E) sociais.

QUESTÃO 32
De acordo com a Constituição Dogmática Dei Verbum, 
n°9, sobre a relação mútua da Tradição e da Sagrada 
Escritura, assinale a opção INCORRETA.

(A) A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura promanam 
ambas da mesma fonte divina.

(B) A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto é 
redigida sob a moção do Espírito Santo.

(C) É por meio da Escritura, apenas, que a Igreja deriva 
sua certeza a respeito de tudo que foi revelado.

(D) A Escritura e a Tradição devem ser aceitas e 
veneradas com igual sentimento de piedade e 
reverência.

(E) A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão 
estreitamente unidas e comunicantes entre si.

QUESTÃO 3 6

A Constituição Dogmática Lumen Gentium n° 27 define o 
poder dos Bispos como:

(A) próprio, ordinário e imediato.
(B) delegado, habitual e imediato.
(C) particular, ordinário e mediado.
(D) particular, ordinário e gradual.
(E) próprio, delegado e mediado.

QUESTÃO 37

De acordo com o que está prescrito no catecismo da Igreja 
Católica nos números 1750, 1751, 1752, 1753 e 1754, no 
que se refere às fontes da moralidade dos atos humanos, 
assinale a opção correta.

(A) uma intenção boa torna bom e justo um 
comportamento desordenado em si mesmo.

(B) As circunstâncias não contribuem para agravar ou 
diminuir a bondade ou maldade moral dos atos 
humanos.

(C) As circunstâncias podem tornar boa ou justa uma 
ação má em si mesma.

(D) O objeto escolhido especifica moralmente o ato de 
querer, na medida em que a razão o reconheça e o 
julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro.

(E) O ato em si bom, acrescentada uma intenção má, não 
pode tornar-se mau.

QUESTÃO 35

Prova: Amarela
Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana
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Segundo o Código de Direito Canônico, cânon 8, § 1, em 
qual órgão oficial as leis eclesiásticas são promulgadas e 
publicadas?

(A) Revista Eclesiástica Universal.
<B) L’osservatore Romano.
(C) Boletim Diocesano de Roma.
(D) Acta Apostólica Sedis.
(E) Revista de Direito Canônico.

QUESTÃO 3 9

De acordo com a interpretação canônica, cada texto 
bíblico deve ser lido em relação

(A) à fé cristã.
(B) à abordagem canônica.
<C) à Tradição.
(D) ao conjunto do “Corpus”.
(E) aos Apóstolos.

QUESTÃO 40

Em qual Concilio foi ratificado o Decreto de União com os 
Gregos Laetentur Coeli?

(A) Concilio de Niceia.
(B) Concilio de Calcedônia.
(C) Concilio de Florença.
(D) Concilio de Trento.
(E) Concilio Vaticano II.

QUESTÃO 4 1

Na Doutrina trinitária,quais são as quatro relações que 
constituem as três pessoas divinas?

(A) Criar, espirar, ser gerado e ser espirado.
(B) Gerar, ser criado, espirar e ser espirado.
(C) Gerar, ser produzido, espirar e ser espirado.
(D) Produzir, espirar, ser gerado e ser espirado.
<E) Gerar, espirar, ser gerado e ser espirado.

QUESTÃO 42

Conforme o Catecismo da Igreja Católica n° 1676, a 
religiosidade do povo, em seu núcleo, é um acervo de 
valores que responde com sabedoria ás grandes 
incógnitas da

(A) alegria.
(B) felicidade.
(C) sabedoria.
(D) piedade.
(E) existência.

QUESTÃO 38
Qual o duplo papel que a Tradição exerce na atualização
dos textos bíblicos?

(A) Proteção contra as interpretações aberrantes e 
transmissão do dinamismo original.

(B) Tradução dos textos bíblicos e identificação dos 
autores.

(C) Transmissão dos textos apócrifos e combate às 
contradições bíblicas.

(D) Proteção dos textos bíblicos e lealdade à 
interpretação da Lei.

(E) União dos autores inspirados e leitura analítica dos 
textos bíblicos.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

Sobre o batismo de adulto, o Código de Direito Canônico,
no cânon 866, preceitua que

(A) o adulto deverá receber o sacramento do batismo e, 
posteriormente, em hora oportuna, os demais 
sacramentos, conhecidos como sacramentos dos 
vivos.

(B) o adulto deverá ser preparado para receber o 
sacramento, pelo menos; por quatro anos.

(C) em caso grave o adulto deverá receber todos os 
sacramentos imediatamente.

(D) cabe ao bispo titular conferir esse sacramento, uma 
vez que tal sacramento não pode ser delegado a 
outro eclesiástico.

(E) o aduito que é batizado, a não ser por uma razão 
grave que o impeça, deverá ser confirmado logo 
depois do batismo e deverá participar da celebração 
eucarística, recebendo, também, a comunhão.

QUESTÃO 45

Qual é a heresia, do início do cristianismo, que afirma que
Jesus seria um mero ser humano, extraordinariamente
temente a Deus, sendo, por isso, adotado como Filho de
Deus, durante o batismo no Jordão?

(A) Modalismo.
(B) Adocianismo.
(C) Monotelismo.
(D) Patripassionismo.
(E) União hipostática.

Prova: Amarela
Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana
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De acordo com a Constituição Dogmática Lumen Gentium
nMO, assinale a opção correta.

(A) O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio
hierárquico se diferenciam na essência e não apenas 
em grau.

(B) O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio
hierárquico participam de igual modo do único 
sacerdócio de Cristo.

(C) O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio
hierárquico não se ordenam um ao outro, sendo, pois, 
independentes.

(D) O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio
hierárquico se diferenciam apenas em grau.

(E) Os fiéis, em virtude do sacerdócio comum, não 
concorrem na oblação da Eucaristia.

QUESTÃO 46
Conforme o Catecismo da Igreja católica n° 888-896, na 
constituição hierárquica da Igreja, compete aos Bispos o 
múnus de

(A) profetizar, anunciar e reger.
(B) admoestar, perdoar e santificar.
(C) pregar, orientar e ensinar.
(D) discernir, consolar e proclamar.
(E) ensinar, santificar e reger.

QUESTÃO 50

QUESTÃO 47

Segundo o teólogo Rino Fisichella, quais são as quatro 
etapas da Revelação de Deus na História da economia da 
Salvação?

(A) Criação, encarnação, ressurreição e igreja.
(B) Encarnação, ressurreição, igreja e pentecostes.
(C) Criação, encarnação, querigma e ressurreição.
(D) Criação, profecias, ressurreição e salvação.
(E) Criação, encarnação, ressurreição e milagres.

QUESTÃO 4 8

Conforme a moral Católica, é INCORRETO afirmar que os 
Poderes Públicos, legitimamente constituídos, poderão 
recorrer à força militar quando

(A) todos os meios de pôr fim a um dano infligido pelo 
agressor se tenham revelado impraticáveis ou 
ineficazes.

(B) estiverem reunidas as condições sérias de êxito.
(C) houver ameaças à soberania nacional.
(D) o emprego de armas não acarretar males e 

desordens mais graves que o mal a eliminar.
(E) o dano infligido pelo agressor à nação ou à 

comunidade de nações seja durável, grave e certo.

QUESTÃO 4 9

Qual o objetivo primordial da exegese histórico-crítica?

(A) Numerar os capítulos e os versículos da Bíblia.
(B) Conhecer a forma e os sentidos dos textos originais.
(C) Responder as questões científicas dos textos 

sagrados.
(D) Ignorar as principais contradições dos autores, tendo 

em vista o conjunto dos textos bíblicos.
(E) Decifrar as profecias e os sinais dos Profetas.
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO
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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 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;
- 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
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:

D ire to ria  de  
E n s in o  da M arinha

Nome:

Assinatura:

ROBERTO S I L V A

Roberto Silva

* Não rasurô esta folha.
* Não rabisque nas áreas da respostas.
* Faça marcas sólidas nos círculos.
* Não use canetas que borrem o papel.
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13 - 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 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
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