
ANEXO D 

MARINHA DO BRASIL
COLÉGIO NAVAL

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA PERÍODO DA ADAPTAÇÃO 2021  

MATERIAL A SER TRAZIDO PELOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

1. Quatro (04) cadeados 20 mm, com chaves sobressalentes.
2. Aparelho, pincel e creme/espuma de barbear.
3. Escova, creme dental e fio dental.
4. Escova de sapatos, graxa preta e tinta/graxa para sapato branco.
5. Flanela.
6. Agulha, linha (branca, preta e cinza) e botões sobressalentes de 1,4 cm de diâmetro, com 4 furos nas cores: 

preta, branca e cinza (para calças e camisas).
7. Pente ou escova para cabelo.
8. Tesoura ou cortador de unhas.
9. Material escolar (2 cadernos de 60 folhas, canetas esferográficas nas cores preta, azul e vermelha, lápis, 

borracha, fita durex e régua de 30 cm).
10. Saboneteira, sabonetes e desodorantes.
11. Dez (10) cabides.
12. Dois (02) calções para ginástica (azuis) e cinco (05) camisetas regatas (brancas).
13. Um (01) par de tênis, predominantemente branco, adequado à prática de ginástica e corrida.
14. Roupa civil para oito (08) dias de uso (no mínimo oito (08) camisetas brancas de meia manga e duas (02) 

calças “jeans” azuis (de cor homogênea e sem furos ou danos de qualquer natureza) e, pelo menos, um traje 
civil para licenciamento (preferencialmente duas (02) camisas polo meia manga, cinto, sapato ou tênis e calça
jeans).

15. Não será permitido o uso de peças rasgadas, puídas, desbotadas em excesso, assim como estampas 
“berrantes”, de clubes e agremiações ou com frases impertinentes.

16. Uma (01) caneta preta para marcar roupa.
17. Dois (02) calções de banho (sunga na cor preta obrigatoriamente).
18. Três (03) pares de meias pretas.
19. Três (03) pares de meias brancas, para ginástica.
20. Duas (02) toalhas de rosto brancas.
21. Duas (02) toalhas de banho brancas.
22. Um (01) par de sandálias tipo “HAVAIANAS” na cor preta.
23. Seis (06) fotografias 3x4 recentes (de frente, com cabelo curto e com barba e bigode raspados).
24. Dois (02) protetores solares fator 30 ou superior.
25. Um (01) rolo pequeno de esparadrapo.
26. Uma (01) caixa pequena de “band-aid”.
27. Três (03) bermudas térmicas pretas.
28. Uma mala de cor preta (será utilizada para transportar o restante do material).
29. No mínimo cinco (5) máscaras de pano da cor branca (não descartável), podendo trazer adicionalmente 

máscaras brancas descartáveis.

Observação: Não levar alimentos ou remédios que não estejam sendo efetivamente empregados em
tratamento. Caso seja necessário fazer uso de alguma medicação, o Candidato deverá estar de posse da
receita.


