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Concurso de Admissão aos Cursos de Graduação em Engenharia em 2018 (CA-EngNav/2018). 
I) Instruções para a realização da Prova Escrita:
 
a) As provas serão realizadas no Prédio Alte Prado Maia, no 4º andar do Serviço de
Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), situado na Praça Barão de Ladário, s/nº -
Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 23, 24, 25, 26, 27, e 30JUL2018 e terão início
às 8h30, com duração de 4 (quatro) horas. O acesso ao local de prova será aberto às
8h e fechado às 8h15, todos os horários referem-se ao horário de Brasília.
 
b) Os candidatos só serão autorizados a deixar o local de prova transcorridos 50% do
tempo de prova.
 
c) Deverão ser mantidos em sala os três últimos candidatos para assinatura da ATA.
 
d) Material extra permitido, conforme abaixo relacionado:
 

 
(*)Entende-se por calculadora padrão (não científica), aquela que apresenta apenas as
funções matemáticas básicas, ADIÇÃO (+), SUBTRAÇÃO (-), MULTIPLICAÇÃO (x), DIVISÃO
(÷), RAIZ QUADRADA (), PORCENTAGEM (%) e INVERSO (1/x), e não realizam cálculos
trigonométricos, gráficos tridimensionais, cálculo diferencial e integral, matrizes e
funções matemáticas avançadas.
 
e) Todos os militares deverão portar a Cédula de Identidade da Marinha do Brasil,
dentro da validade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
 
f) Não será permitido, durante a realização das provas o porte e/ou o uso de livros,
manuais impressos, anotações ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como:
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods,
gravadores, pen drives, mp3 ou similar, relógios não analógicos, alarmes de qualquer
espécie, ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e
mensagens, bem como mochilas, ou volumes similares, exceto o material suplementar
permitido para a realização das provas escritas, previsto no item BRAVO. É vedado,
também, o uso de óculos escuros, de fones ou de protetores auriculares. 
 
g) O uniforme para o dia da prova será o 6.4.
 
h) O candidato não poderá levar a prova após sua realização.
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DIA DISCIPLINAS MATERIAL AUTORIZADO

23JUL2018 Matemática I
calculadora padrão (não científica)(*) e régua
simples

24JUL2018 Matemática II calculadora padrão (não científica) (*)
25JUL2018 Mecânica I calculadora padrão (não científica) (*)
26JUL2018 Mecânica II régua simples
27JUL2018 Eletricidade I --- não há material extra autorizado ---

30JUL2018
Eletricidade

II
calculadora padrão (não científica)(*) e régua
simples
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desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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