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- CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS (CAP). 
2 - ÁREAS PROFISSIONAIS 

 

ÁREAS PROFISSIONAIS 

MECÂNICA 

ELETROELETRÔNICA 

APOIO 

 
2.1 - ESPECIALIDADES DO CORPO DE PRAÇAS DA ARMADA (CPA) 
As Praças do CPA têm como principais atribuições o guarnecimento dos navios e/ou aeronaves 

componentes da Marinha do Brasil, para a execução de tarefas necessárias à manutenção e operação 
de equipamentos e sistemas, à conservação de compartimentos e ao atendimento de serviços gerais e 
específicos de bordo. Além disso, as Praças do CPA podem ser designadas para o exercício de funções 
técnicas ou administrativas em Organizações Militares(OM) de terra, de acordo com as necessidades 
da MB. 

As Praças do CPA, atualmente, são distribuídas pelas seguintes Especialidades: 
Armamento (AM) Comunicações Interiores (CI) Máquinas (MA) 
Arrumador (AR) Comunicações Navais (CN) Manobras e Reparos (MR) 

Artífice de Mecânica (MC) Cozinheiro (CO) Mergulho (MG) 
Artífice de Metalurgia (MT) Direção de Tiro (DT) Motores (MO) 
Aviação (AV)* Eletricidade (EL) Operador de Radar (OR) 

Caldeiras (CA) Eletrônica (ET) Operador de Sonar (OS) 

Carpintaria (CP) Hidrografia e Navegação (HN) Sinais (SI) 
Segurança do Tráfego Aquaviário 
(SQ) 

  

*A especialidade AV é oferecida às Praças voluntárias mediante seleção complementar (exames 
avaliações psicológicas e exames médicos específicos). Suas vagas são distribuídas pelas 
subespecialidades mencionadas no item 3. 
POSSIBILIDADE DE SUBESPECIALIZAÇÃO EM AV: Armamento de Aviação (VA); Aviônica 
(VN); Controle Aéreo (CV); Estrutura e Metalurgia de Aviação (SV); Hidráulica de Aviação (HV); 
Manobras e Equipagem de Aviação (RV); Manobras e Equipamentos de Apoio de Aviação (EV); 
Motores de Aviação (MV); Operação de Sensores de Aviação (VS). 

 
2.2 - ESPECIALIDADES DO CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS (C AP) 
As Praças do CAP ocupam cargos relativos às áreas de administração, de informática, de saúde 

e de manutenção e reparo, nas OM operativas ou nas OM prestadoras de serviços, as opções de 
especialidades do CAP para militares oriundos das EAM estão discriminadas abaixo: 
Barbeiro (BA) Enfermagem (EF) Faroleiro (FR) 
Educação Física (EP) Escrita (ES) Paiol (PL) 
 

2.3 - Considerando as transformações na carreira profissional as especialidades poderão ser 
alteradas (criação e extinção) visando atender as necessidades da Administração Naval. 
 

3 - ESPECIALIDADES POR ÁREA PROFISSIONAL 
ÁREA PROFISSIONAL DE MECÂNICA  

ESPECIALIDADES/ 
SUBESPECIALIDADES 

O QUE FAZ 

Artífice de Mecânica 
(MC) 

Confecciona peças para o reparo de mecanismos em geral, em 
navios e OM de terra. É responsável pelo esboço (croqui) das peças, 
pedidos de material e posterior execução, bem como pela 
manutenção dos equipamentos e máquinas afins. Mantém o material 
de Combate a Incêndio e Controle de Avarias (CAV) em condições 
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de pronto uso. As aulas ministradas no Curso são essencialmente 
práticas. O MC “é um artista que trabalha com milímetros”. 

Artífice de Metalurgia 
(MT) 

Executa trabalhos de soldagem e corte de metais nos navios e OM 
de terra; seleciona matéria-prima adequada; interpreta e traça 
esboços e desenhos técnicos de obras e equipamentos; confecciona 
ou repara peças metálicas e/ou partes relativas à estrutura dos 
navios, como tubulações, por exemplo. Mantém o material de 
Combate a Incêndio e Controle de Avarias (CAV) em condições de 
pronto uso. É uma profissão dinâmica, que requer dedicação e 
possui uma formação abrangente. As aulas ministradas no Curso são 
essencialmente práticas. 

Carpintaria (CP) 

Confecciona e repara estruturas de madeira e fibra de vidro, executa 
obras de carpintaria com seu devido acabamento, assim como a 
colocação de laminado, folheado e ferragens. Interpreta e traça 
esboço e desenho técnico. Opera com segurança as 
máquinas/ferramentas utilizadas em oficinas de carpintaria, 
mantendo-as sempre em bom estado de funcionamento. Executa 
pequenos reparos nas lanchas. Adestra e conduz equipes de 
Combate a Incêndio e Controle de Avarias (CAV) e mantém o 
material em condições de pronto uso.  

Motores (MO) 

São profissionais que atuam na manutenção, reparo e condução dos 
motores, das turbinas a gás, das máquinas hidráulicas, dos 
compressores de ar e dos sistemas de refrigeração existentes nos 
navios, nas embarcações pequenas e nas Organizações Militares de 
terra. Além do conhecimento dos sistemas mecânicos adquirem, 
também, experiência na área de eletricidade, desenvolvendo a 
habilidade de realizar manutenção em diversos equipamentos.  
“O MO é um profissional indispensável porque, sem o motor, o 
navio não se movimenta”. 

Máquinas (MA) 

São profissionais que atuam na operação, manutenção e reparo dos 
equipamentos afetos ao sistema de propulsão do navio. Assim 
sendo, colocam em funcionamento e controlam a operação de todos 
os equipamentos do sistema, as pressões e temperaturas dos óleos 
lubrificantes das bombas, a produção de água destilada (água 
potável ou água para caldeira), além de efetuar a manutenção 
preventiva e o reparo corretivo dos equipamentos do sistema. 
Adquirem conhecimento e experiência na área de mecânica, 
desenvolvendo a habilidade de realizar manutenção em diversos 
equipamentos. 
É uma das especialidades responsáveis por dar movimento ao navio 
com propulsão a vapor.  

Faroleiro (FR) 

Atua na sinalização náutica, sendo responsável pela operação e 
manutenção dos faróis, planejamento e execução do posicionamento 
de outros sinais de auxílio à navegação marítima (boias). O faroleiro 
é um profissional versátil que participa tanto de atividades 
operativas, como a instalação de um sinal em um ambiente hostil e 
inóspito, quanto de atividades administrativas, fazendo o registro de 
todo o processo de sinalização. “Os FR são profissionais 
comprometidos, responsáveis pela segurança da navegação e com 
gosto pela aventura”.  

Caldeiras (CA) São profissionais que atuam na operação, manutenção e reparo dos 
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equipamentos afetos ao sistema de produção de vapor, tanto em 
navios como em outras unidades da Marinha. Assim sendo, colocam 
em funcionamento e acompanham todos os equipamentos do 
sistema, além de controlar o consumo de óleo combustível, a 
queima do óleo nas fornalhas, nível de água das caldeiras, as 
pressões e temperaturas do vapor produzido. Cabe, também, a esses 
profissionais efetuar operação e a manutenção dos equipamentos 
relacionados às caldeiras como as bombas de ar, água e óleo 
combustível; as tubulações e válvulas de vapor, água e óleo. É uma 
das especialidades responsáveis por dar movimento ao navio com 
propulsão a vapor.  

Armamento (AM)* 

O profissional dessa especialidade trabalha com os diversos tipos de 
armamento de grande porte (canhões, mísseis e torpedos) e de 
pequeno porte (metralhadora, fuzis e pistolas), de forma que 
funcionem perfeitamente quando forem utilizados, cumprindo os 
procedimentos de segurança em todas as atividades. É uma das mais 
importantes profissões da Marinha de Guerra do Brasil, pois a 
prontidão do armamento traduz a essência do poder de uma Força 
Naval e retrata o grau de profissionalismo dos seus marinheiros. É o 
profissional responsável por manter, testar, apontar e disparar 
canhões, metralhadoras, foguetes, bombas, granadas, mísseis e 
torpedos em navios, aeronaves e submarinos. Adquire conhecimento 
e experiência nas áreas de eletrônica, eletricidade, mecânica e 
hidráulica. 

Armamento de Aviação 
(AV-VA)*  

Arma e desarma aeronaves; faz a manutenção de armamentos e 
equipamentos relacionados aos sistemas de armas da aeronave; 
controla os paióis de munição; controla publicações técnicas 
referentes à munição e armamento; realiza adestramento de tiro; 
supervisiona a instalação de armas e lançadores em aeronaves. Em 
função das características da profissão, o AV-VA é responsável pela 
segurança de terceiros e deve possuir credencial de segurança para o 
acesso e manuseio de armas, munições e publicações técnicas 
sigilosas. 

Motores de Aviação (AV-
MV) 
 

Instala e remove motores em aeronaves; realiza e controla inspeções 
nos motores. Manuseia manuais técnicos de aviação. Pesquisa panes 
em aeronaves e motores aeronáuticos. Faz balanceamento e análise 
de vibração em rotores e eixos de aeronaves. Executa tarefas de 
preservação e manutenção da aeronave e revisão geral de seus 
componentes. Faz o controle do abastecimento utilizando normas de 
segurança e o teste de qualidade do combustível. Verifica os 
parâmetros dos instrumentos nas diferentes situações da aeronave 
(velocidade, altura, potência, etc.). 

Estrutura e Metalurgia da 
Aviação (SV) 
 

Responsável pela manutenção, reparo e inspeção (pré e pós voo) das 
partes estruturais das aeronaves. Pode exercer a função de Fiel de 
Aeronave, realizando a preparação da aeronave para o voo. 

Hidráulica da Aviação 
(HV) 
 

Responsável pela inspeção e reparo dos sistemas hidráulicos 
(bombas, motores) das aeronaves. Realiza estudo e pesquisa através 
de manuais técnicos, além de análise de laudos técnicos. 

Manobras e 
Equipamentos de Apoio 
de Aviação (EV) 

O AV-EV tem como principal atividade orientar aeronaves em 
quaisquer navios com convoo ou OM com helipontos, efetuando as 
seguintes tarefas: controlar diariamente o combustível de aviação; 
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 preparar o convoo e realizar o abastecimento das aeronaves; 
inspecionar os compartimentos de combustíveis; preparar a 
catapulta, bem como realizar a colocação do avião na trilha da 
catapulta para ser lançado; realizar inspeção, manutenção e 
preparação dos mecanismos utilizados na frenagem das aeronaves; 
efetuar salvamento e combate a incêndio em caso de acidentecom 
aeronaves; efetuar manutenção e conservação do convoo e operar o 
módulo de produção de oxigênio líquido de navio-aeródromo e 
esquadrões de aviões. 

 
ÁREA PROFISSIONAL DE ELETROELETRÔNICA  

ESPECIALIDADES/ 
SUBESPECIALIDADES 

O QUE FAZ 

Eletricidade (EL) 

Os profissionais dessa especialidade são os responsáveis pela 
geração e distribuição da energia elétrica a bordo. Operam e mantêm 
os geradores e quadros de distribuição de energia elétrica tanto de 
força (alta voltagem) como de iluminação (baixa voltagem). Atuam 
também na manutenção das partes elétricas dos diversos 
equipamentos do navio como motores elétricos, ar condicionado, 
frigorífica, bombas, compressores de ar, ventilação e etc. Nos navios 
que têm a propulsão elétrica, como os submarinos, é a Praça EL a 
responsável pelo motor de elétrico da propulsão.   
O eletricista é muito importante em um navio. Sem energia elétrica o 
navio não se movimenta, não atira, não opera seus radares e sonares.  

Comunicações Interiores 
(CI) 

Os profissionais dessa especialidade são responsáveis pelas 
comunicações internas do navio que são realizadas pelos circuitos e 
aparelhos de comunicação interna; intercomunicadores; central 
telefônica e seu ramais; e sistema de alto-falante (fonoclama). São 
também responsáveis por um equipamento fundamental para 
navegação (direcionamento e obtenção de posição do navio) e para a 
correta operação do armamento, a agulha giroscópica. A Praça CI é 
responsável, também, por equipamentos que indicam a velocidade do 
navio (odômetro); sensores e alarmes de temperatura; de fumaça; de 
alagamento; e indicadores diversos como o ângulo do leme, direção e 
intensidade do vento.    
O profissional de comunicações interiores tem uma formação 
abrangente, pois adquire conhecimentos nas áreas de eletricidade, 
eletrônica e automação, podendo atuar em todas as OM da Marinha 
do Brasil, tanto no mar quanto em terra. 

Eletrônica (ET) 

São profissionais que trabalham com equipamentos eletrônicos, 
auxiliam na montagem, desmontagem e instalações de equipamentos 
eletrônicos. Fazem a manutenção de ferramentas e instrumentos de 
trabalho, desenvolvem e analisam circuitos a serem utilizados em 
diversos aparelhos eletrônicos importantes para a Marinha do Brasil, 
tais como: radar (equipamento utilizado em navios de superfície na 
detecção de alvos, calculando também a sua distância), sonar 
(equipamento utilizado em navios de superfície e de submarinos na 
detecção de alvos abaixo d’água, calculando também a sua distância) 
e aparelhos de telecomunicações.  

Direção de Tiro (DT) 
O profissional dessa especialidade trabalha em computadores e 
radares específicos para acompanhar alvos (radares de direção de 
tiro), de forma a solucionar o problema do tiro e garantir que o 
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armamento acertará o alvo. É o responsável por efetuar o disparo de 
canhões e o lançamento de mísseis. Realiza, também, a operação e 
manutenção de equipamentos de direção de tiro como os radares e os 
aparelhos de visão noturna e diurna. É um profissional versátil, com 
uma formação abrangente, que tem grande conhecimento e 
experiência nas áreas de eletrônica, eletricidade, eletrotécnica, 
eletromecânica e eletro-hidráulica. 

Operador de Radar (OR) 

O Radar (Radio DetectionandRanging) é um equipamento de 
detecção e medição de distâncias de alvos de superfície e aéreos 
(aviões e helicópteros). Ele é um dos principais sensores de um navio 
de guerra e também é muito utilizado no meio civil. Na Marinha, os 
militares especializados na utilização de radares são chamados de 
Operadores Radar (OR). Normalmente os OR trabalham em 
compartimentos chamados de Centro de Operações de Combate, em 
navios e submarinos, operando modernos equipamentos eletrônicos, 
incluindo radares, equipamentos de navegação e comunicações, 
auxiliando os oficiais na condução da navegação e nas tarefas 
operativas tais como: detecção de alvos aéreos, controle dos demais 
navios, guerra eletrônica, cálculos de manobra, posicionamento de 
alvos, controle de aeronaves de asa fixa e helicópteros, tráfego aéreo 
nos porta-aviões, navegação e manobras táticas. O OR pode, ainda, 
se especializar em Controle Aéreo Tático (CAT), como também 
realizar o Curso de Interceptação de Caças (CAINT). É uma 
especialidade das mais operativas, que exige constante treinamento e 
dedicação aos estudos, troca de experiências com marinhas 
estrangeiras e qualificação para operar em forças navais 
multinacionais. “Ser OR é ter uma profissão dinâmica, com novos 
desafios a cada viagem”.  

Operador de Sonar (OS) 

O Sonar (SoundNavigationandRanging) é um sensor de detecção 
acústica capaz de determinar a presença, distância e de alvos 
submersos (submarinos). Ele é um dos principais sensores de um 
navio de guerra e dos submarinos. Na Marinha, os militares 
especializados na utilização de sonares são chamados de Operadores 
Sonar (OS). Normalmente os OS trabalham em compartimentos 
chamados de Centro de Operações de Combate, em navios e 
submarinos, operando modernos equipamentos eletrônicos, de 
detecção submarina (Sistemas Sonar) e outros equipamentos 
auxiliares, tais como telefones submarinos, batitermógrafos, e 
equipamentos de comunicação. Auxiliam os oficiais na condução de 
tarefas operativas de detecção de alvos submarinos e Guerra 
Antissubmarino, em uma atividade que exige constante treinamento 
e dedicação. Nos submarinos os sonares são equipamentos 
extremamente importantes, sendo o principal sensor para a detecção 
de navios e submarinos. É uma especialidade eminentemente 
operativa que proporciona oportunidades como a de operar em forças 
navais multinacionais no Brasil e no exterior.  

Comunicações Navais 
(CN) 

O profissional das Comunicações Navais é o responsável pelo 
sucesso no estabelecimento de comunicações entre os navios e entre 
esses e as Estações Rádio Terrestres. Além de manipular os 
equipamentos de telecomunicações, é também o responsável pela 
manutenção dos mesmos, de seus acessórios (antenas e fiação) e 
quadros de distribuição de frequência. Utiliza-se dos conhecimentos 
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adquiridos ao longo do curso como elétrica, eletrônica, software de 
comunicações, criptografia (codificação ou descodificação de 
arquivos eletrônicos) e Guerra Eletrônica (obtenção de dados e 
informações a partir das emissões eletromagnéticas de interesse 
utilizadas pelo oponente). 

Hidrografia e 
Navegação (HN) 

Executa tarefas na área da hidrografia, da oceanografia, da 
meteorologia e auxílio à navegação. Estuda cartografia, topografia e 
noções de astronomia e navegação. Atua na área técnica tendo 
contato com modernos softwares. Realiza pesquisas (levantamento 
hidrográfico) a partir da coleta de informações de solo, correntes 
marinhas, profundidade, meio ambiente (estudo do impacto 
ambiental), visando divulgar informações aos navegantes de todo o 
mundo. O curso da DHN é reconhecido internacionalmente pela 
Organização Hidrográfica Internacional (OHI). Seu lema é: “onde a 
Esquadra for, o profissional HN já esteve”. 

Armamento (AM)* 

O profissional dessa especialidade trabalha com os diversos tipos de 
armamento de grande porte (canhões, mísseis e torpedos) e de 
pequeno porte (metralhadora, fuzis e pistolas), de forma que 
funcionem perfeitamente quando forem utilizados, cumprindo os 
procedimentos de segurança em todas as atividades. É uma das mais 
importantes profissões da Marinha de Guerra do Brasil, pois a 
prontidão do armamento traduz a essência do poder de uma Força 
Naval e retrata o grau de profissionalismo dos seus marinheiros. É o 
profissional responsável por manter, testar, apontar e disparar 
canhões, metralhadoras, foguetes, bombas, granadas, mísseis e 
torpedos em navios, aeronaves e submarinos. Adquire conhecimento 
e experiência nas áreas de eletrônica, eletricidade, mecânica e 
hidráulica. 

Armamento de Aviação 
(AV-VA)*  

Arma e desarma aeronaves; faz a manutenção de armamentos e 
equipamentos relacionados aos sistemas de armas da aeronave; 
controla os paióis de munição; controla publicações técnicas 
referentes à munição e armamento; realiza adestramento de tiro; 
supervisiona a instalação de armas e lançadores em aeronaves. Em 
função das características da profissão, o AV-VA é responsável pela 
segurança de terceiros e deve possuir credencial de segurança para o 
acesso e manuseio de armas, munições e publicações técnicas 
sigilosas. 

Aviônica (AV-VN) 

O AV-VN é o especialista que repara e mantém os sistemas elétricos 
e eletrônicos de aeronaves e equipamentos de apoio à Aviação Naval. 
As principais atividades são: realização de inspeções; manutenção e 
testes de equipamentos de comunicação, radares e sistemas de 
pilotagem automática e equipamentos de voo em geral; substituição 
de equipamentos da aeronave; resolução de panes de sistemas 
elétricos e eletrônicos; realização de manutenção programada; 
manutenção e troca de baterias de aeronave; aferição de agulha 
magnética e torque de motor.  

Controle Aéreo (AV-CV) 

Opera os radares na identificação e acompanhamento de aeronaves 
em voo; realiza o controle do tráfego aéreo (pouso, decolagem e 
movimentação no aeródromo), contribuindo para a informação do 
voo e para sua proteção através do uso dos regulamentos específicos 
e dos sistemas operacionais. O profissional é capaz de identificar as 
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aeronaves através de suas características e desempenho em voo 
através de radares de tráfego aéreo e fonia. 

Operação de Sensores 
de Aviação (AV-VS) 

Opera sensores de aviação (radares para busca de superfície e 
sonares para busca submarina) em aeronaves; realiza inspeções e 
supervisão de sistema de manutenção planejada nos sensores de 
aviação; prepara aeronaves para voo no seu âmbito de atuação; 
vetora a aeronave em ataque a alvos de superfície (navios) e 
submarinos. Executa procedimentos de comunicação bilateral entre 
pilotos e operadores. 

  
ÁREA PROFISSIONAL DE APOIO  

ESPECIALIDADES/ 
SUBESPECIALIDADES 

O QUE FAZ 

Manobras e Reparos 
(MR) 

O profissional dessa especialidade é qualificado para a navegação 
tanto de lanchas quanto embarcações de médio porte. Faz a 
manutenção dos conveses de navios e plataformas. Trabalha com 
equipamentos e acessórios do convés e seus diversos aparelhos de 
carga. Auxilia na manobra do navio nas fainas de transferência de 
carga no mar e mantém os aspectos e características marinheiras dos 
navios e dos estabelecimentos de terra. É o defensor das mais 
remotas tradições marinheiras, sendo especialista na confecção de 
nós, trabalhos marinheiros e na execução de toques de apito do 
cerimonial naval. Quando nas graduações de suboficial ou sargento, 
poderá assumir a função de mestre de navio ou estabelecimentos de 
terra. O mestre se destaca à bordo por ser o militar que conduz as 
fainas pertencentes ao MR, e por isso se torna uma função de 
extrema confiança do Comando. Só existem dois senhores à bordo: 
Senhor Comandante e Senhor Mestre.   

Sinais (SI) 

Executa nos navios as comunicações visuais e, nas OM que não 
possuem estação-rádio, prepara e encaminha mensagens. Cumpre os 
procedimentos adotados no Sistema de Comunicações da MB, 
relativos à utilização dos meios óptico, postal e elétrico (dados de 
fax), com o grau de sigilo desejado. Reconhece ou transmite sinais 
que se relacionam com previsão do tempo, avarias, homem ao mar, 
socorro e emergência, utilizando os canais do meio ótico e acústico, 
como luzes, bandeiras, etc. Em cerimoniais, prepara a OM no que diz 
respeito às bandeiras. “Os profissionais de Sinais são os olhos do 
navio”. 

Escrita (ES) 

É responsável pelos serviços burocráticos de Secretaria e Contadoria 
nos navios e OM de terra: manuseando, elaborando e/ou arquivando 
documentos importantes, desde ostensivos até sigilosos; possui a 
responsabilidade de orientar os militares de sua OM nos assuntos 
referentes às normas vigentes na Marinha e na elaboração e 
tramitação de arquivos. Opera programas de informática adotados 
para uso geral na Marinha. Sendo uma atividade com muitas 
ramificações, o militar pode atuar em locais como a secretaria e 
comunicações (SECOM), ou na parte financeira, por exemplo, 
fazendo comprovações de gastos e solicitações de verbas. 

Paiol (PL) 

Recebe, estoca, identifica, fornece e controla equipamentos, 
acessórios, sobressalentes, ferramentas em geral e material de 
consumo. Zela pelo patrimônio da OM; opera equipamentos de 
manobra de peso e acessórios para armazenagem de material; propõe 
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medidas de modernização na movimentação e armazenagem de itens 
e na racionalização do uso do material. Utiliza a língua inglesa para 
leitura de termos técnicos em publicações e/ou manuais referentes à 
sua área de atuação, como por exemplo, na reposição de peças em 
navios. Seu lema é: “Prever para prover”. 

Arrumador (AR) 

É responsável pelos serviços de despenseiro, de “buffet”, arrumação 
de camarotes, alojamentos, rouparia, salões de recreio, praça 
d’armas, copa, refeitórios, despensas e anexos. Aplica os princípios e 
procedimentos de higiene e segurança no manuseio do material.  
 

Cozinheiro (CO) 

Cuida de toda parte referente à cozinha: planejamento e elaboração 
de cardápios; ornamentos de pratos; preparação, conservação e 
armazenagem dos alimentos. Responsável pelas precauções de 
segurança e higiene no manuseio do material e na utilização das 
instalações. Normalmente, forma um grupo coeso, visto que trabalha 
em prol de uma necessidade básica que é a alimentação. 

Barbeiro (BA) 

Possui a função de cortar os cabelos, além de manter e estabelecer as 
necessidades de pessoal e material de uma barbearia em função da 
tripulação da OM. Ao servir embarcado, também assume as funções 
de fiel da intendência e cantineiro. Pode também atuar na área 
administrativa, com algumas tarefas semelhantes ao ES. 

Enfermagem (EF) 

Auxilia no atendimento ambulatorial, cuida de pacientes internados, 
instrumenta atos cirúrgicos, opera equipamentos, desenvolve tarefas 
administrativas relacionadas à área de saúde. Tem a possibilidade de 
trabalhar com a enfermagem hiperbárica (tratamento e prevenção de 
infecções específicas em câmara hiperbárica, onde a pressão do 
oxigênio pode ser elevada acima da pressão atmosférica normal) e 
com enfermagem operativa, atuando em diversos tipos de resgates. O 
curso oferece disciplinas em diversas áreas: cirurgia, pediatria, 
psiquiatria, nutrição, etc. Durante a carreira, realiza constantes 
atualizações e treinamentos. “É a arte de cuidar, acompanhando o 
paciente desde a concepção até a morte”. 

Mergulho (MG) 

São profissionais que atuam em busca e salvamento de vida humana 
e material, realizam reparos nos cascos das embarcações abaixo da 
linha d’água. São submetidos a intenso treinamento, para estarem 
sempre preparados para as missões. “O mergulhador da Marinha é 
um marinheiro perito em resgate: se algo estiver perdido, ele 
encontra; se algo estiver no caminho, ele tira; se algo estiver no 
fundo, ele traz à superfície”.   

Educação Física (EP) 

Profissional responsável pela promoção da saúde, cujo principal 
objetivo é o bem estar do indivíduo. Sua função é administrar a 
atividade física na OM onde serve, e não efetivamente praticá-la. O 
curso é constituído por aulas teóricas e práticas, e disponibiliza uma 
formação geral de várias modalidades e práticas esportivas, cabendo 
ao profissional e à OM onde está servindo determinarem sua área de 
atuação. Tem a possibilidade de trabalhar com ações de promoção de 
saúde, condicionamento físico, reabilitação, e no desenvolvimento de 
atividades esportivas e recreativas. “O EP não deve ser atleta, mas 
sim, gostar de ser treinador”. 

Segurança do Tráfego 
Aquaviário (SQ) 

O profissional de Segurança do Tráfego Aquaviário (SQ) executa 
atividades destinadas ao cumprimento da missão da Autoridade 
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Marítima Brasileira (AMB), em especial à segurança da navegação, à 
salvaguarda da vida humana, no mar e nas hidrovias, e a prevenção 
da poluição hídrica. 

Manobras e Equipagem 
de Aviação (AV-RV) 
 

Orienta as manobras com a aeronave (pouso, decolagem, 
hangaragem, etc.), efetua a manutenção e inspeção de equipamentos 
de aviação (paraquedas, bolsas de sobrevivência das aeronaves e 
coletes dos tripulantes, assentos ejetáveis, etc.), sendo responsável 
pela segurança dos equipamentos utilizados nas diversas missões 
aéreas. Efetua a padronização e reparo de capacetes e uniformes de 
voo. Realiza salvamento e combate a incêndio em caso de acidente 
com aeronaves. 

* A especialidade de AM e a subespecialidade de VA constam em duas áreas profissionais, por 
contemplarem atividades comuns. 

As especialidades de MG, EP e AV serão oferecidas às praças voluntárias, mediante seleção 
complementar (avaliação psicológica e exames médicos específicos), sendo que para as 
especialidades MG e EP será realizado exame físico diferenciado. 
 
ANEXO IV  
PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA 

 
MATEMÁTICA  
 
ÁLGEBRA – Conjuntos: Tipos de conjuntos, conjuntos Numéricos (N, Z, Q, Irracionais). 
Subconjuntos dos números reais. Operações entre conjuntos dos números reais. Problemas com 
conjuntos finitos. Conjuntos e Subconjuntos, Conjuntos das Partes. Intervalos com os números reais, 
operações com intervalos dos números reais, Produto Cartesiano, Plano Cartesiano, Relação Binária. 
Função: Noção de função, operações com função, função constante, função linear, função afim, 
função quadrática, função exponencial, função logarítmica, gráfico de função. Operações com 
Números: Razão e proporção, regra de três simples, regra de três composta, grandeza direta e 
inversamente proporcional, porcentagem, juros simples. Potenciação e radiciação. Princípio de 
Contagem: Princípio Fundamental da Contagem, Fatorial, Permutação Simples, Permutação com 
repetição, Combinação Simples. Probabilidade: Princípio da Inclusão e Princípio da Exclusão, 
Probabilidade Simples. Matrizes e determinantes: Propriedade das Matrizes, Operações com matrizes, 
propriedades dos determinantes, operações com determinantes. Monômios e Polinômios: Operações. 
Fatoração Equações Algébricas: Equações e inequações do primeiro e segundo graus. Frações 
algébricas. 
 
TRIGONOMETRIA – Trigonometria no triângulo retângulo: Relações de seno, cosseno e tangente no 
triângulo retângulo, operações com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, relações 
trigonométricas em um triângulo qualquer. Circunferência Trigonométrica: relações trigonométricas 
na circunferência: seno, cosseno, tangente, cotangente e cossecante. Relações trigonométricas: As 
relações fundamentais entre seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante.  
 
GEOMETRIA PLANA – Ângulos: operações com ângulos, ângulos complementares, suplementares. 
Teorema de Thales: operações em retas paralelas, propriedades. Aplicação do Teorema de Thales. 
Polígonos: reconhecimento dos polígonos, polígonos convexos regulares, polígonos quaisquer. 
Cálculo da diagonal, número de diagonais, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, 
ângulos internos e ângulos externos. Áreas dos polígonos. Triângulos: Classificação dos triângulos, 
congruência de triângulos, semelhança de triângulos. Pontos notáveis dos triângulos, principais 
cevianas no triangulo. Operações com os triângulos. Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. Perímetros. 
Área dos triângulos. Quadriláteros: Classificação dos quadriláteros, propriedades dos quadriláteros, 
pontos notáveis dos quadriláteros. Operações com os quadriláteros. Área dos quadriláteros. Perímetro 


