07

01/07/16 a 31/08/16

Inspeção de Saúde (IS).

08

18/07/16 a 09/09/16

09

A partir de 21/10/16

10

09/01/17

Concentração nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), dos
candidatos titulares.

11

09/01/17 a 22/01/17

Início do Período de Adaptação, da Verificação de Documentos,
preenchimento do Questionário Biográfico Simplificado (QBS)
eAvaliação Psicológica (AP).

12

16/01/17

Data limite para a convocação dos candidatos reservas.

13

23/01/17

Início do Curso.

Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos aptos na Inspeção
de Saúde (IS).
Divulgação do Resultado Final do Concurso Público, através da
página da DEnsM na Internet e por meio de BONO e à disposição
dos candidatos nas OREL.

ANEXO III
PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA
MATEMÁTICA
ARITMÉTICA – Conjuntos: Tipos de conjuntos; Conjuntos Numéricos (N, Z, Q e R), Conjunto dos
Irracionais (R – Q) e Subconjuntos dos Reais (Intervalos); Elementos e subconjuntos de um conjunto dado; e
Operação entre conjuntos; Problemas com uso das operações com conjuntos; Operações com números
naturais, Problemas com quatro operações; Expressão envolvendo as quatro operações; Divisibilidade,
múltiplos e divisores e números primos; Fatoração; MDC e MMC. Operações com números fracionários
(Frações): Frações ordinárias; Operações com frações; Problemas envolvendo frações; Números decimais;
transformações frações e números decimais. Medidas: Unidade de medidas (comprimento, massa, superfície
e volume); Medidas de tempo; Mudanças de unidades e resolução de problemas com unidades; Potenciação e
radiciação: Propriedade de potências de mesma base; Simplificação de radicais; Operações com radicais;
Racionalização de denominadores. Grandezas proporcionais: Proporção; Regra de três simples e composta;
Porcentagem.
ÁLGEBRA – Cálculo algébrico: Operações com polinômios; termos semelhantes; Produtos notáveis;
Fatoração de polinômios; Operações com frações algébricas de polinômios; Equações e Inequações do 1º
grau; Equações do 1º grau com uma variável; Resoluções de problemas redutíveis ao 1º grau; Inequações do
1º grau; Sistema de equações com 2 variáveis; Sistemas de inequações do 1º grau; Equações e Inequações do
2º grau: Resolução de equações do 2º grau; Discussão das raízes; Relação entre coeficientes e raízes;
Composição da equação do 2º grau, conhecida as raízes; Sistemas simples de equações do 2º grau; Equações
biquadradas. Funções do 1º grau: Plano Cartesiano; Definição de funções; Domínio, imagem e
contradomínio; Funções constantes; Função do 1º grau; Funções crescentes e decrescentes.
GEOMETRIA - Elementos geométricos: Ponto; Reta; Plano; Operações com ângulos; Polígonos: Elementos;
Congruência; Classificação; Ângulos internos e externos; Paralelismo: ângulos formados por retas
coplanares e uma transversal; Postulado de Euclides; Quadriláteros: Paralelogramos, trapézios e suas
propriedades; Perímetro e área; Circunferências: Perímetro e área; Posições relativas de uma reta de uma
circunferência; Triângulos: Perímetro e área; Classificação dos triângulos; Relações métricas de um triângulo
qualquer; Relações métricas do triângulo retângulo; Razões trigonométricas do triângulo retângulo (seno,
cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo; Semelhança
de triângulos.
PORTUGUÊS
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NÃO-LITERÁRIOS.
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COERÊNCIA E COESÃO.
VARIEDADES LINGUÍSTICAS.
ACENTUAÇÃO GRÁFICA.
ORTOGRAFIA.
MORFOLOGIA – Emprego de verbos e pronomes; valores semânticos de advérbio, preposição e conjunção.
SINTAXE - Concordância nominal; concordância verbal; regência nominal; regência verbal; crase;
pontuação.
SEMÂNTICA - significação de palavras: sinônimos; antônimos; homônimos; parônimos; polissemia.
CIÊNCIAS: FÍSICA E QUÍMICA
AR ATMOSFÉRICO – Composição, propriedades e pressão atmosférica.
ÁGUA – Características, propriedades e poluição da água.
FUNDAMENTOS DA QUÍMICA – Propriedades da matéria; Mudanças de estado físico; Classificação de
misturas; Fracionamento de misturas; Estrutura do Átomo; Classificação periódica dos elementos; Ligações
iônicas e moleculares: características e propriedades dos compostos iônicos e moleculares.
MECÂNICA - Movimento Retilíneo Uniforme e Uniformemente variado; Forças: Peso, Elástica, Atrito e
Centrípeta; Leis de Newton e suas aplicações; Trabalho, Potência e Energia; Máquinas Simples: alavanca,
plano inclinado e roldana.
TERMOLOGIA - Conceitos de Temperatura e Calor; Escalas Termométricas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit;
Quantidade de Calor Sensível e Quantidade de Calor Latente; Propagação do Calor; Transformações
Gasosas; Trabalho nas Transformações Gasosas.
ONDULATÓRIA E ACÚSTICA - Conceito de Onda e sua classificação quanto à natureza; Ondas Sonoras
(conceito, produção e velocidade de propagação).
ÓPTICA GEOMÉTRICA - Fontes de Luz; Reflexão e Refração da Luz.
ELETRICIDADE E MAGNETISMO - Processos de eletrização; Corrente Elétrica: conceito, tipo e
intensidade; Resistores; Leis de Ohm; Potência Elétrica e Consumo de Energia Elétrica; Circuitos Simples;
Instrumentos de medidas elétricas: Amperímetro e Voltímetro; Capacitores: conceito e capacitância; Ímãs:
conceito, tipos de imantação e campo magnético terrestre.
ANEXO IV
INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)
I - CONDIÇÕES INCAPACITANTES:
a) Cabeça e Pescoço
Deformações, perdas extensas de substância; cicatrizes deformantes ou aderentes que causem bloqueio
funcional; contraturas musculares anormais, cisto branquial, higroma cístico de pescoço e fístulas.
b) Ouvido e Audição
Deformidades significativas ou agenesia das orelhas; anormalidades do conduto auditivo e tímpano,
exceto as desprovidas de potencialidade mórbida, infecções crônicas recidivantes, otite média crônica,
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