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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

OM: COLÉGIO NAVAL 
CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 
 

SINOPSE GERAL DO CURSO 
 
DURAÇÃO: 120 SEMANAS                                  CARGA HORÁRIA TOTAL: 4.800 HORAS  
 
1.0 - PROPÓSITO DO CURSO 

Preparar e selecionar Alunos para acesso ao Curso de Graduação de Oficiais, por meio de:  
a) ensino propedêutico em nível médio; 
b) desenvolvimento intelectual; 
c) desenvolvimento da aptidão física; 
d) formação moral e disciplinar; 
e) educação social; 
f) formação militar-naval básica do reservista naval; e 
g) desenvolvimento do entusiasmo pela Marinha do Brasil. 

 
1.1 - PERFIL DO FUTURO ASPIRANTE DA ESCOLA NAVAL 
         O Colégio Naval (CN), consoante o seu Regulamento, tem o propósito de preparar e 
selecionar Alunos para o ingresso na Escola Naval. Para sua consecução, cabem ao Colégio as 
seguintes tarefas: 

I -  assegurar ao Aluno o preparo intelectual, físico, psicológico, moral e militar-naval; e 
II - incentivar o Aluno para a Carreira Naval. 
O Sistema de Ensino Naval obedece a um processo contínuo e progressivo. Dessa maneira, ao 

final do Curso de Preparação de Aspirantes, o Aluno selecionado deverá estar preparado para a 
realização do Curso de Graduação de Oficiais da Escola Naval, tendo internalizado competências, 
habilidades e requisitos que a Instituição deseja que seus futuros Aspirantes incorporem, dentro da 
moldura temporal estabelecida para o Curso. 

O Curso de Preparação de Aspirantes está dividido em duas Áreas: do Ensino Básico e do 
Ensino Militar-Naval .  

 
A) ÁREA DO ENSINO BÁSICO  

As Diretrizes e Bases da Educação Nacional são estabelecidas pela Lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996. Seu Artigo 83 estabelece que o Ensino Militar é regulado em Lei específica, 
admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

Amparado pelo artigo supracitado, a Lei maior que regula o Ensino na Marinha (Lei nº 11.279 de 
09FEV2006) estabelece que o Curso ministrado pelo Colégio Naval é em nível de Ensino Médio. 

Em que pese o fato de se balizarem os conteúdos programáticos com vistas à Escola Naval, não 
se pode, no entanto, descurar das imposições da Lei Federal referente ao Ensino Médio. Desta 
maneira, o perfil do futuro Aspirante, no tocante à parte acadêmica, está diretamente relacionado às 
finalidades desse ensino, conforme determina o Art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases: 

“O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, terá 
como finalidade: 
 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos; 
 II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.” 
O Currículo do Ensino Médio, ministrado pelo Colégio Naval, tem uma base nacional comum 
relativa ao Ensino Médio e é complementado pelo Ensino Militar-Naval, incluindo as 
características da cultura naval. 

     Dentro do aspecto da Área de Ensino Básico, podem-se definir as seguintes competências 
cognitivas: 
I - Linguagens (Língua Portuguesa / Língua Inglesa / Língua Espanhola / Informática); 
II - Ciências Exatas e Naturais (Matemática / Física / Química / Biologia); e 
III - Ciências Humanas (História /Geografia / Sociologia / Filosofia). 

 
I - Linguagens 

A linguagem é a faculdade de exprimir sentimentos e pensamentos, articulando significados  
coletivos em sistemas arbitrários de representação, tendo como principal razão a produção de 
sentido. Neste contexto, como forma de expressão e comunicação, serão abordados os estudos da 
Língua Portuguesa, como língua materna geradora de significação e integradora da organização do 
mundo e da própria interioridade; da Literatura, como arte e expressão criadora; o domínio de 
Língua Inglesa e da Língua Espanhola, como forma de ampliação de possibilidades de acesso a 
outras pessoas e a outras culturas e informações; e o uso da Informática como meio de informação, 
comunicação e resolução de problemas. 

a) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Língua Portuguesa. 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir competência para produzir e 

compreender textos, bem como se expressar oralmente nas mais diversas situações da 
comunicação. Para tal, é imprescindível que leve, já dominados, os conteúdos de morfologia, 
sintaxe e semântica, devendo estar capacitado a: 

• compreender e usar a Língua Portuguesa; 
• aplicar os mecanismos expressivos de sua prática oral e escrita; 
• analisar a expressividade dos autores de nossa literatura e a estrutura linguística por meio 

da qual nossa cultura se manifesta, observando os mecanismos expressivos das 
modalidades oral e escrita de nossa língua; 

• analisar as estruturas linguísticas de nosso idioma, nas modalidades oral e escrita e em 
textos predominantemente modernos; e 

• confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem 
verbal e não verbal. 

b) Competências e habilidades a serem desenvolvidas na Língua Inglesa e Língua 
Espanhola. 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá ter atingido um nível de proficiência 

que lhe possibilite lidar com a Língua Inglesa e a Língua Espanhola em uma gama variada de 
situações previsíveis, sabendo identificar fatos, opiniões, atitudes, sentimentos e desejos, 
devendo estar capacitado a: 

• fazer-se entender em casas comerciais, restaurantes, passeios turísticos, aeroportos e 
hotéis; 

• reservar passagens, alugar carros, acomodações e outras facilidades por telefone; 
• resolver problemas bancários rotineiros; 
• marcar, por telefone, consultas médicas ou odontológicas, transmitindo informações 

sucintas sobre o motivo da consulta; 
• ler cartas rotineiras e redigir bilhetes curtos e mensagens simples, tais como 

agradecimentos e cartões-postais; 
• compreender formulários, anúncios e avisos, bem como a maioria dos rótulos de produtos 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 6 de 157 - 
 

farmacêuticos e alimentícios, podendo seguir instruções simples para uso de medicamentos 
e preparo de alimentos, descritas nas embalagens; 

• participar de conversas rotineiras sobre assuntos previsíveis, para enfrentar a maioria das 
situações que possam ocorrer durante trajetos e estadias; 

• compreender o significado geral de um noticiário de TV ou rádio, cujo assunto seja 
esperado; 

• trocar opiniões com colegas sobre tópicos previstos, apresentar sugestões e conselhos 
dentro da sua especialidade; 

• tomar notas em reuniões e minutar cartas rotineiras; 
• compreender cartas padronizadas e relatórios sucintos sobre assuntos que lhe são 

familiares; 
• fazer perguntas simples para esclarecimento e tomar parte limitada em seminários ou 

tutoriais; 
• fazer anotações, durante aulas, ainda que necessite de tempo extra para tal; 
• escrever narrativas simples, mas não ensaios acadêmicos; 
• compreender uma apresentação gráfica de um tópico familiar, desde que não envolva 

muito texto; 
• extrair informações de livros-texto e de arquivos, apresentados de forma simplificada, 

dispondo de tempo suficiente e com auxílio de dicionário; e 
• demonstrar autossuficiência e criatividade para expressar-se, por meio das modalidades 

escrita e oral, com correção, clareza, concisão e propriedade. 
c) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Informática. 

O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento de Informática 
suficiente para confeccionar e apresentar trabalhos, utilizando o computador além de 
compreender os fundamentos de planilhas eletrônicas e banco de dados, de forma a assimilar 
novos conhecimentos a partir daqueles, devendo estar capacitado a: 

• utilizar a Informática como ferramenta de aprendizagem, capaz de contribuir de forma 
significativa para o processo de construção do conhecimento nas diversas áreas; 

• utilizar a Informática como ferramenta indispensável na confecção de trabalhos das 
diversas disciplinas da Escola Naval; 

• compreender conceitos computacionais que facilitem a incorporação de ferramentas 
específicas nas atividades profissionais; 

• reconhecer o papel da Informática na organização da vida sócio-cultural e na compreensão 
da realidade, relacionando o manuseio do computador a casos reais, seja no mundo do 
trabalho ou na vida privada; 

• utilizar os conceitos básicos de planilhas eletrônicas e banco de dados nas diversas 
aplicações cotidianas; e 

• utilizar o gerenciador de Banco de Dados utilizado na MB, além de identificar noções de 
banco de dados e pseudocódigo. 

 
II - Ciências Exatas e Naturais 

Os estudos de Ciências Exatas e Naturais incluem as competências relacionadas à apropriação 
de conhecimentos da Matemática, da Física, da Química e da Biologia e suas interações ou 
desdobramentos como formas INDISPENSÁVEL de entender e significar o mundo de modo 
organizado e racional. 

a) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Matemática 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá definir, com profundidade, a parte 

teórica e conceitual da Matemática do Ensino Básico, ou seja, os conteúdos de álgebra, análise, 
geometria analítica e espacial e cálculo vetorial, a interpretação e a resolução de problemas em 
situações reais e em outras áreas de conhecimento, devendo estar capacitado a: 
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• aplicar os conceitos matemáticos na resolução de problemas, relacionando-os às 
disciplinas afins; 

• utilizar e interpretar graficamente as principais funções algébricas, trigonométricas, 
modulares, logarítmicas, exponenciais e suas inversas; 

• definir, interpretar geométrica e analiticamente vetores no plano e no espaço; 
• transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem simbólica 

(equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas etc) e vice-versa; 
• aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em outras 

áreas do conhecimento; 
• aplicar a teoria de matrizes, análise combinatória, determinantes e sistemas lineares; 
• identificar e definir as principais figuras geométricas do espaço: prismas, pirâmides, 

cones, cilindros e esferas; 
• aplicar a teoria dos números complexos; 
• aplicar as principais identidades trigonométricas; 
• representar os números complexos nas formas algébrica, geométrica, trigonométrica e 

exponencial; 
• definir, interpretar e aplicar limites e derivadas; e 
• resolver integrais imediatas. 

b) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento dos princípios 

gerais da Física e saber aplicá-los na solução de problemas práticos. Para tal, é imprescindível 
que saiba utilizar as grandezas físicas, conheça as leis básicas da Mecânica e o princípio da 
conservação da energia, devendo estar capacitado a: 

• aplicar os conceitos de Física na resolução de problemas, integrando-os às disciplinas 
afins; 

• descrever e utilizar conceitos físicos, relacionar grandezas, quantificar e identificar 
parâmetros relevantes, compreender e utilizar leis e teorias físicas; 

• analisar os tipos de movimento e sua composição, utilizando grandezas vetoriais; 
• compreender o princípio da conservação da energia; 
• utilizar a conservação da energia para estudar impulso e quantidade de movimento, assim 

como choques dos corpos; 
• identificar as leis da gravitação universal; 
• conceituar pressão em um fluido e força de empuxo; 
• utilizar as leis da hidrostática e sua aplicação a uma prensa hidráulica; 
• utilizar e compreender tabelas e gráficos para exprimir fenômenos físicos; 
•  relacionar o conhecimento físico com conhecimentos em outras áreas do saber científico; 
• compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos; 
• utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão 

do saber físico; 
• elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; 
• emitir juízos de valor em relação às situações sociais que envolvam aspectos físicos e/ou 

tecnológicos relevantes; e 
• desenvolver a capacidade de investigação física. 

c) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Química 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento fundamental 

de Química, tornando-se, dentro de uma ótica de interdisciplinaridade, esta matéria uma 
ferramenta a mais para acompanhar as disciplinas ministradas durante o Curso de Graduação, 
devendo estar capacitado a: 

• aplicar os conceitos de Química na resolução de problemas, relacionando-os às 
disciplinas afins; 
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• compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual; 
• compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, bem como relações 

proporcionais; 
• selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a 

resolução de problemas qualitativos e quantitativos, identificando e acompanhando as 
variáveis relevantes; e 

• reconhecer um problema relacionado à Química, selecionando procedimentos 
experimentais pertinentes. 

d) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Biologia 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento fundamental 

de Biologia, tornando-se, dentro de uma ótica de interdisciplinaridade, essa matéria  uma 
ferramenta a mais para acompanhar as disciplinas ministradas durante o Curso de Graduação, 
devendo estar capacitado a: 

• analisar a origem e a evolução dos seres vivos, relacionando-as às descobertas científicas 
atuais; 

• analisar a classificação dos seres vivos e seus relacionamentos, estabelecendo a relação 
com questões ecológicas; 

• apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, por meio de 
textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc.; e 

• relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia na compreensão de fenômenos. 
 

III - Ciências Humanas 
Os conhecimentos básicos de História Universal, História do Brasil e de Geografia servem para 

visualizar a História como um passado concatenado, não de fatos isolados, levando à compreensão 
do presente, permitindo projeções para o futuro. O conhecimento da cronologia histórica e a 
caracterização dos acontecimentos no seu contexto geográfico são requisitos fundamentais para o 
estudo da História do Pensamento Humano, da História Naval, da Formação Econômica Brasileira e 
das Relações Políticas Contemporâneas. 

Os conhecimentos básicos de Sociologia e de Filosofia contribuem para despertar uma reflexão 
sobre os diferentes papéis do indivíduo na sociedade e uma compreensão das diversas formas de 
relacionamento entre as pessoas e povos através do tempo, contribuindo, também, para o 
desenvolvimento de um autoconhecimento, a partir das noções de lógica, linguagem simbólica e 
ética. 

a) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em História 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento de História, 

para uma boa compreensão dos fatos históricos que condicionaram os acontecimentos no plano 
nacional e mundial, visando ao desenvolvimento do pensamento crítico, devendo estar 
capacitado a: 

• analisar o papel da História na evolução do homem e das sociedades; 
• relacionar as transformações das sociedades da Baixa Idade Média as duas guerras 

mundiais, caracterizando o quadro sócio-político-econômico mundial de cada época, 
comparando-o ao mundo contemporâneo; 

• identificar as características do desenvolvimento histórico brasileiro, relacionando-as à 
atualidade, e descrever a importância da Marinha neste processo; 

• relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização 
cronológica, reconhecendo-as como construções culturais e históricas; 

• restabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos 
processos históricos; 

• situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão 
e/ou de simultaneidade; 
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• comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos; e 
• analisar fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado. 

b) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Geografia 
O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento de 

Geografia, para uma boa compreensão da realidade brasileira e mundial, assim como o 
reconhecimento da importância do emprego da Marinha, visando ao desenvolvimento do 
pensamento crítico, devendo estar capacitado a: 

• analisar o mundo contemporâneo na ótica dos grandes temas da geografia internacional; 
• identificar a ordem mundial dos países, analisando-os e classificando-os quanto aos 

aspectos do desenvolvimento socioeconômico; 
• analisar e avaliar a evolução econômica, política, social e cultural pertinente ao espaço 

brasileiro e suas relações com o meio físico e com o mundo; 
• ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas 

etc), considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais 
e/ou especializados; 

• reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 
identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território; e 

• compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 
c) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Sociologia 

O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento básico de 
Sociologia, para uma compreensão da realidade social, visando ao desenvolvimento do 
pensamento crítico e reflexivo, devendo estar capacitado a: 

• identificar as múltiplas relações sociais que se estabelecem na vida cotidiana; 
• utilizar os conceitos sociológicos como meio de compreensão da realidade social; 
• analisar a dinâmica social e as ações do homem em sua realidade e no contexto social 

mais amplo; e 
• reconhecer os fenômenos sociais e as formas de desenvolvimento dos diversos tipos de 

sociedade. 
d) Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Filosofia 

O Aluno, ao ser transferido para a Escola Naval, deverá possuir conhecimento básico de 
Filosofia, para uma compreensão de valores e discussões filosóficas sobre a realidade 
cotidiana, visando ao desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, devendo estar 
capacitado a: 

• desenvolver uma atitude investigativa diante das situações do cotidiano; 
• produzir indagações críticas sobre o conhecimento e as ações do homem em sua 

realidade; 
• desenvolver um autoconhecimento e um pensamento reflexivo, a partir de conceitos 

como valor, ética, razão e lógica; e 
• reconhecer o pensamento filosófico como instrumento de compreensão da realidade. 

 
B) ÁREA DO ENSINO MILITAR-NAVAL  

Ao término do curso ministrado no Colégio Naval, o Aluno selecionado deverá estar preparado 
para a Escola Naval, a partir do condicionamento moral, militar e psicológico e da motivação para a 
carreira naval. 
    Dentro da Área do Ensino Militar-Naval, podem-se definir os seguintes requisitos necessários 
ao Aspirante do Primeiro Ano da Escola Naval: 

I - morais; 
II - militares; e 

     III - psicológicos. 
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I - Requisitos Morais: 
• apresentar correção de atitude e cortesia em todos os círculos sociais que frequenta, 

cumprindo os deveres de cidadão e apresentando procedimento exemplar na vida particular e 
familiar, educação civil, cavalheirismo, civilidade e boas maneiras (comportamento social); 

• manifestar-se comedidamente, em atitudes, maneiras e linguagem. Saber relatar e comentar 
fatos ou situações, ou mesmo ficar calado, levando em conta os interesses do serviço e da 
convivência social (discrição); 

• cumprir suas tarefas e as que sejam requeridas pela administração, consciente das 
consequências de seus atos e omissões, e estar sempre pronto a responder por eles (senso de 
responsabilidade); 

• sustentar, com firmeza e convicção, de forma consentânea às normas sociais, culturais, morais 
e éticas, a manutenção, por atos e procedimentos, dos valores comunitários, compatíveis com 
o tempo e o meio onde viva (caráter); 

• atender às regras de conduta compatíveis com os princípios e valores morais consagrados no 
meio naval, militar e nacional, com dedicação e fidelidade aos deveres e obrigações de 
cidadão e profissional (ética); 

• apresentar correção de procedimentos para com seus pares, seus superiores e subalternos; 
fidelidade à palavra dada, franqueza e sinceridade; honestidade de propósito; empenho no 
cumprimento de decisões de seus superiores, especialmente quando, no íntimo, não esteja de 
acordo com elas (senso de lealdade); e 

• assumir responsabilidade e consequências por seus atos, enfrentando e superando obstáculos, 
e defender interesses que considera legítimos, mesmo se tiver de arriscar interesses pessoais 
ou gerar impopularidade (coragem moral). 
 

II - Requisitos Militares:  
• manter o aprumo militar, conjugado com o aprumo dos trajes civis e militares e os cuidados 

com a aparência física (apresentação pessoal); 
• estar sempre pronto para atuar no interesse do serviço, mesmo em situações que exijam 

sacrifício pessoal, não apresentando argumentos para deixar de atuar em situações que 
requeiram sua participação e presença (disponibilidade/interesse pelo serviço); 

• apresentar comportamento e atitudes que demonstrem patriotismo, espírito marinheiro, 
vocação, dedicação, entusiasmo pela carreira e crença (aptidão para o serviço); 

• cumprir e fazer cumprir ordens e respeitar regulamentos, a despeito de suas ideias e 
concepções pessoais, tendo a faculdade de imbuir-se do espírito das ordens dadas e dos 
propósitos a serem alcançados (senso de disciplina); 

• exercer a autoliderança e estar iniciado no aprendizado da liderança de indivíduos 
(liderança);  

• identificar os princípios básicos de: combate a incêndio, ordem unida, remo e vela, nós e 
voltas, higiene e primeiros socorros, sobrevivência no mar e na selva, natação utilitária e 
etiqueta social; 

• identificar as principais tradições, vultos, datas magnas e navios da MB; 
• manusear e interpretar o Vade-Mecum Naval (OGSA, RIPEAM, RDM, Cerimonial da 

Marinha e Estatuto dos Militares); 
• identificar os princípios básicos de navegação costeira e estimada; 
• possuir condicionamento e higidez física necessária ao desempenho das diversas atividades 

a serem exigidas posteriormente na Escola Naval, como, por exemplo: corridas longas, 
prática de natação, flexões na barra, de braço, permanência e abdominais; 

• desenvolver noções básicas de música, por meio dos cantos cívicos nacionais (Hinos e 
Canções);  

• identificar e cumprir os principais toques de corneta e vozes de comando referentes aos 
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movimentos previstos no Manual de Ordem Unida; e 
• possuir os conhecimentos teóricos e práticos necessários para velejar, com segurança, em 

uma embarcação a vela. 
 
Os Alunos (maiores de 18 anos) matriculados e incorporados receberão noções de armamento 
portátil e prática de tiro.  
 

III - Requisitos Psicológicos. 
 Estar iniciado no desenvolvimento de competências e habilidades relativas aos seguintes 

atributos: 
a) Atributos intelectivos/sensório-motor: 

• reter, na memória, o conteúdo essencial das informações transmitidas oralmente por 
superiores ou subordinados, e daquelas extraídas de documentos, evitando lapsos que 
retardem ou comprometam a realização dos objetivos (memória); 

• manter a percepção firmemente voltada para a tarefa, apesar das distrações que o 
ambiente apresente, garantindo a eficácia na condução de tarefas e evitando acidentes 
(atenção); 

• organizar as informações verbais para fundamentar a transmissão de ideias por meio da 
linguagem oral ou escrita, necessária especialmente na atividade de instrutoria e na 
elaboração de documentos (raciocínio verbal);  

• realizar cálculos mentais em suas diversas atividades profissionais (aptidão numérica); 
• executar diversas tarefas cumulativamente, atendendo às demandas de forma prática, 

sem se perder em aspectos pouco relevantes, atuando de maneira eficiente e eficaz 
(objetividade); 

• redigir textos com clareza, concisão e correção (expressão escrita); e 
• planejar atividades, ordenando de maneira sistemática e eficiente as etapas a serem 

realizadas ou as ideias explanadas (organização).  
b) Atributos personalógicos: 

• ser capaz de inspirar espontaneamente confiança e aceitação para conduzir seus 
subordinados, a fim de que possa orientá-los na execução de tarefas e organizar o 
trabalho de equipes (liderança); 

• ter convicção e firmeza quanto a informações, ideias ou decisões para orientar 
tecnicamente a condução de fainas, prestar informações a seus superiores ou lidar com 
situações de emergência (segurança);  

• integrar-se positivamente nas atividades coletivas, a fim de que as tarefas sejam bem 
sucedidas (espírito de equipe);  

• ter habilidade em lidar com pessoas, especialmente diante de situações adversas (tato);  
• ajustar-se com facilidade às mudanças do meio físico e social em virtude das diferentes 

tarefas, diferentes situações de trabalho e diferentes cargas de trabalho 
(adaptabilidade); 

• cumprir, de forma consciente, suas obrigações rotineiras e estar pronto para conceber e 
executar as ordens de seus superiores de pronto ânimo (iniciativa ); 

• manter o controle sobre suas reações emocionais, de modo a não comprometer o 
relacionamento pessoal e social e o bom desempenho no serviço (controle emocional); 

• prever os meios necessários e esquematizar as etapas a serem cumpridas, antecipando 
alternativas para solucionar possíveis dificuldades (capacidade de planejamento); 

• trabalhar em harmonia e boa vontade com outras pessoas para o mesmo fim, 
considerando os outros e respeitando os seus interesses legítimos, necessidades e pontos 
de vista (cooperação); 

• aplicar continuamente sua capacidade de resolução de problemas, orientando, assim, as 
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ações a serem tomadas (capacidade de tomar decisão); 
• agir com continuidade e firmeza na condução de tarefas e serviços, de modo a alcançar 

metas estabelecidas, mesmo diante de condições adversas e de situações desmotivantes 
(perseverança); 

• suportar, com equilíbrio, o intenso desgaste físico e mental, quando em condições de 
sobrecarga de trabalho e pressão emocional (resistência ao stress); e 

• ser capaz de demonstrar a paixão, a fé e o entusiasmo com que se dedica à sua carreira, 
a despeito das dificuldades apresentadas (motivação). 

 
 

2.0 - DIRETRIZES GERAIS DO CURSO 
2.1 - ESTRUTURAÇÃO DO CURSO 

a) O curso será conduzido no CN, em regime de internato, e terá duração de três anos letivos. 
Cada ano letivo é constituído de dois períodos letivos, totalizando, no mínimo, quarenta (40) 
semanas. As semanas destinadas à realização de provas finais (PF) e de prova de recuperação 
final (PRF) são computadas na carga horária do tempo reserva; 
b) As disciplinas serão conduzidas sequencialmente, podendo ser ministradas, no máximo, 14 
(quatorze) disciplinas por ano letivo; 
c) As disciplinas ministradas no curso são agrupadas em duas áreas: 

- Ensino Básico - com o propósito de ministrar aos Alunos o ensino propedêutico em nível 
médio, indispensável para os cursos da Escola Naval, assegurando aos futuros Aspirantes a 
base humanística e científica necessária ao preparo militar e ao seu desenvolvimento 
cultural; e 
- Ensino Militar-Naval - com o propósito de desenvolver as qualidades morais, cívicas e 
físicas, transmitindo o conhecimento militar-naval e estimulando o entusiasmo pela 
Marinha, seus costumes e tradições. 

d) O número máximo de tempos-aula diários deverá ser de oito (8) tempos. Serão destinados 
seis (6) tempos para Ensino Básico, com quarenta e cinco (45) minutos cada. Haverá cinco 
intervalos obrigatórios de cinco (5) minutos entre os tempos de aula, com exceção do terceiro 
intervalo (entre o quarto e o quinto tempos de aula, no horário das disciplinas do Ensino 
Básico), que terá duração de vinte (20) minutos. Serão destinados dois (2) tempos para o 
Ensino Militar-Naval, distribuídos nas manhãs das segundas-feiras e nas tardes das terças às 
sextas-feiras. 

 
2.2 - TÉCNICAS DE ENSINO 

O ensino deverá ser desenvolvido por meio das seguintes técnicas de ensino. 
a) Aula Expositiva; 
b) Estudo Dirigido; 
c) Estudo de Texto (Leitura); 
d) Estudo de Caso; 
e) Debate; 
f) Seminário; 
g) Dinâmica de Grupo;  
h) Palestra;  
i) Aula Prática; e 
j) Demonstração Prática. 
Estas técnicas serão utilizadas com o objetivo de: 
a) incentivar a participação dos Alunos nas atividades escolares; 
b) enfatizar a conceituação, a causa e consequência dos fatos ou fenômenos, mais do que a 
aquisição memorizada de regras, datas, nomenclaturas e classificações; 
c) despertar motivação no decorrer das aulas; 
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d) fundamentar a teoria com exemplos concretos; e 
e) promover um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e significativo.  
 

2.3 - FREQUÊNCIA ÀS AULAS 
a) A frequência às aulas e às demais atividades programadas é obrigatória; 
b) Para efeito da alínea acima, serão consideradas faltas o atraso à aula ou a saída não 
autorizada; 
c) O Aluno que houver faltado, injustificadamente ou não, a mais de 25% do total das aulas 
das disciplinas do Ensino Básico, de IMN ou de EDF, a cada ano do curso, será considerado 
inabilitado nessas disciplinas; e 
d) Ao final do ano letivo, os Alunos aprovados iniciarão o recesso escolar ou cumprirão 
embarques programados. Os Alunos em Prova Final (PF) ou Prova de Recuperação Final 
(PRF) deverão, obrigatoriamente, permanecer aquartelados cumprindo a rotina do Corpo de 
Alunos até a realização de sua última prova. 
 

2.4 - AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO ESCOLAR E APROVAÇ ÃO DO ALUNO 
a) As avaliações, ao longo do curso, incluem, anualmente, a aplicação de 3 (três) Testes 
Periódicos (TP) e 3 (três) Provas periódicas (PP), sendo aplicados 1 (um) TP e 1 (uma) PP, 
trimestralmente. Os TP são avaliações que possuem questões objetivas de todas as disciplinas 
do Ensino Básico e de IMN. As PP são avaliações exclusivas de cada disciplina, com 
questões exclusivamente discursivas no 1° trimestres,  50% discursivas e 50% objetivas  no 2° 
trimestre e 100% objetivas no 3º trimestre. O aproveitamento em cada disciplina será 
expresso pela média de todas as avaliações a que for submetido o Aluno, denominada Média 
Final (MF); 
b) As disciplinas Língua Portuguesa e Língua Inglesa seguem a sistemática de avaliação 
descrita no item anterior, entretanto na composição da aplicação dos seus testes são 
consideradas as habilidades a serem desenvolvidas, conforme detalhado nos sumários dessas 
disciplinas; 
c) A MF em cada disciplina, excetuando-se Educação Física, será obtida por meio da média 
aritmética das notas periódicas (NP), aproximadas a décimos; 
d) O grau final do Ensino Básico (EB) é calculado pela média aritmética das MF das 
disciplinas do EB, aproximado a centésimos; 
e) O grau final do Ensino Militar-Naval (EMN) é calculado pela média aritmética das MF das 
disciplinas do EMN, aproximado a centésimos; 
f) Ao final do ano letivo, será adotado o seguinte critério para aprovação do Aluno: 

I - o Aluno que obtiver MF em uma disciplina igual ou superior a sete será considerado 
aprovado nessa disciplina; 
II  -  o Aluno cuja MF em qualquer disciplina for inferior a sete (7,0) e igual ou superior a 
três (3,0) será submetido à PF correspondente àquela disciplina. O Aluno que for 
submetido à PF será considerado aprovado na disciplina, se obtiver no mínimo quatro (4,0) 
na PF e perfizer um total de, no mínimo, dez pontos (10,0) na soma da MF com a nota da 
PF;  
III - o Aluno que não lograr aprovação na PF será submetido a uma Prova de Recuperação 
Final (PRF) em, no máximo, duas disciplinas. Será considerado aprovado na disciplina se 
obtiver no mínimo quatro (4,0) na PRF e perfizer um total de, no mínimo, dez pontos 
(10,0) na soma da MF com a nota da PRF; 
IV - o Aluno, cuja MF em uma disciplina for inferior a três, estará automaticamente 
reprovado; 
V -  o Aluno reprovado, em no máximo uma disciplina, poderá repetir o ano letivo, caso 
ainda não tenha usufruído de tal tolerância, conforme estabelecem as Normas para o Curso 
de Preparação de Aspirantes; 
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VI - os procedimentos de avaliação e aprovação da disciplina de Educação Física (EDF) 
estão especificados nos sumários dessa disciplina; e 
VII - para a classificação dos Alunos não serão computadas as notas obtidas da PF e PRF; 

g) No que tange às avaliações, nas Normas do Departamento de Ensino, constarão os critérios 
para formalização de questões e correção de prova e as normas para vista de provas; 
h) Deverão ser obedecidas as seguintes condições para a realização de testes e provas em 2ª 
chamada: 

I  -  Qualquer avaliação só poderá ser realizada em 2ª chamada com a autorização do Chefe 
do Departamento de Ensino após a apresentação de justificativa, em papeleta própria, 
evidenciando os motivos da não realização em período próprio; 
II -  As avaliações em 2ª chamada, preferencialmente, serão realizadas até um dia antes da 
realização da avaliação subsequente, da mesma disciplina; 
III - A matéria do teste ou da prova de 2ª chamada será a mesma determinada para 1ª 
chamada; e 
IV - O Aluno que faltar a 2ª chamada de qualquer disciplina, em qualquer modalidade, terá 
nota zero. 

i) Os períodos de realização das PP constarão no calendário anual de atividades do Programa 
de Ensino e a data correspondente a cada disciplina será especificada em detalhe de provas, a 
ser divulgado pela Divisão de Ensino Básico com antecedência mínima de cinco dias; 
j) Nos TP, cada  disciplina  terá  um  número   de   questões   proporcional  à  carga  horária 
ministrada. Os graus obtidos serão separados por disciplina. Serão utilizados dois períodos em 
dias preferencialmente não consecutivos para a aplicação do TP (2 etapas), a fim de permitir 
um intervalo mínimo de descanso para os Alunos. Cada etapa terá a duração máxima de 3 
horas; 
k) As PP terão a duração máxima de três HORAS, devendo abranger, com maior ênfase, o 
conteúdo registrado ministrado no respectivo período, podendo, entretanto, conter conteúdos 
ministrados em períodos anteriores. Serão programadas em dias normais de atividades 
escolares, lançadas em calendário escolar constantes no Programa de Ensino; 
l) As PF e as PRF terão até três HORAS de duração e versarão sobre a matéria lecionada 
durante todo o ano letivo, abrangendo, no mínimo, dois terços do conteúdo ministrado; 
m) As vistas de provas serão concedidas aos Alunos conforme previsto nas Normas do 
Departamento de Ensino; e 
n) O Aluno que cursar determinado ano escolar em caráter de repetência será considerado 
integrante da nova turma, estando obrigado, portanto, a acompanhar todas as atividades de 
ensino programadas, inclusive submetendo-se às avaliações da aprendizagem previstas para as 
disciplinas daquele ano. As disciplinas cursadas e os resultados obtidos no ano escolar em que 
foi reprovado não serão considerados para nenhum efeito, ficando, o Aluno, sujeito às 
disposições existentes. 
 

2.5 - ATIVIDADES EXTRACLASSE 
As atividades extraclasse serão conduzidas pelo Corpo de Alunos e têm como propósitos: 
a) promover o progressivo ajustamento dos Alunos às normas do Colégio e contribuir para 
que se orgulhem de integrar o seu corpo discente; 
b) proporcionar aos Alunos oportunidades para o estreitamento de relações de 
companheirismo e para o desenvolvimento de sua capacidade de iniciativa, assim como para o 
aprimoramento do espírito de grupo; 
c) estimular a vocação para a carreira naval e o amor à Marinha; 
d) desenvolver no Aluno hábitos de postura militar, correção de atitudes, asseio corporal, 
comportamento social, pontualidade e disciplina em geral, bem como habilidades intelectuais 
e físicas úteis para a carreira naval; 
e) estimular a apresentação do Colégio em cerimônias cívico-militares, atividades culturais, 
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inspeções, mostras e desfiles; 
f) aprimorar a formação do caráter marinheiro; e 
g) incrementar a formação militar-naval. 
Serão consideradas atividades extraclasse: 
a) visitas a Navios e a Organizações Militares; 
b) atividades da Sociedade Acadêmica “Greenhalgh” (SAG), tais como: eventos artísticos, 
culturais, recreativos e esportivo-sociais, por meio de seus grêmios representativos; 
c) atividades do SOE e do SOP; 
d) palestras; 
e) cerimônias e formaturas;  
f) saídas nos Avisos de Instrução (AvIn), com cunho essencialmente prático e de caráter 
motivacional, com propósito de estimular e desenvolver no jovem Aluno a afinidade e o gosto 
pelo mar; e 
g) Programa de Incentivo à Leitura para o Corpo Discente do Sistema de Ensino Naval 
(PROLEITURA). 

 
 
3.0 - DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS 
3.1 - Primeiro Ano 

DISCIPLINAS CH 
A) 
3.1.1 - 
3.1.2 - 
3.1.3 - 
3.1.4 - 
3.1.5 - 
3.1.6 - 
3.1.7 - 
3.1.8 - 
3.1.9 - 
3.1.10 - 
3.1.11 - 
 
B) 
3.1.12 - 
3.1.13 - 

ENSINO BÁSICO: 
MATEMÁTICA ….............................................................................................. 
LÍNGUA PORTUGUESA …............................................................................. 
LÍNGUA INGLESA …......................................................................................  
FÍSICA …............................................................................................................ 
HISTÓRIA …...................................................................................................... 
GEOGRAFIA ….................................................................................................. 
QUÍMICA …....................................................................................................... 
BIOLOGIA …..................................................................................................... 
INFORMÁTICA ….............................................................................................  
FILOSOFIA ….................................................................................................... 
SOCIOLOGIA …............................................................................................... 

 
ENSINO MILITAR-NAVAL: 
INSTRUÇÃO MILITAR-NAVAL …................................................................  
EDUCAÇÃO FÍSICA ….................................................................................... 

 
170 
170 
102 
136 
 68 
 68 
 34 
 68 
 68 
 34 
 34 

 
 

   83 
  155 

 SUBTOTAL ….................................................................................................... 
ATIVIDADE EXTRACLASSE …..................................................................... 
TEMPO RESERVA …........................................................................................ 
TOTAL …............................................................................................................ 

1.190 
  269 
  141 
1.600 

 
3.2 - Segundo Ano 

DISCIPLINAS CH 

A) ENSINO BÁSICO:  

3.2.1 - 
3.2.2 - 
3.2.3 - 
3.2.4 - 
3.2.5 - 

MATEMÁTICA …............................................................................................... 
LÍNGUA PORTUGUESA …............................................................................... 
LÍNGUA INGLESA …........................................................................................ 
FÍSICA …............................................................................................................. 
HISTÓRIA …....................................................................................................... 

170 
136 
102 
136 
68 
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A) 
3.2.6 - 
3.2.7 - 
3.2.8 - 
3.2.9 - 
3.2.10 - 
3.2.11 - 
3.3.12 - 
 
B) 
3.2.13 - 
3.2.14 - 

ENSINO BÁSICO (CONTINUAÇÃO):  
GEOGRAFIA …................................................................................................. 
QUÍMICA …....................................................................................................... 
BIOLOGIA …..................................................................................................... 
INFORMÁTICA …............................................................................................. 
FILOSOFIA ….................................................................................................... 
SOCIOLOGIA …................................................................................................ 
LÍNGUA ESPANHOLA …................................................................................ 
 
ENSINO MILITAR-NAVAL:  
INSTRUÇÃO MILITAR-NAVAL …................................................................ 
EDUCAÇÃO FÍSICA ….................................................................................... 

 
  68 
  68 
  68 
  34 
  34 
  34 
  34 

 
 

  83 
 155 

 SUBTOTAL ….................................................................................................... 
ATIVIDADE EXTRACLASSE …..................................................................... 
TEMPO RESERVA …........................................................................................ 
TOTAL …............................................................................................................ 
 

1.190 
  269 
  141 
1.600 

 
3.3 - Terceiro Ano 

DISCIPLINAS CH 

A) 
3.3.1 - 
3.3.2 - 
3.3.3 - 
3.3.4 - 
3.3.5 - 
3.3.6 - 
3.3.7 - 
3.3.8 - 
3.3.9 - 
3.3.10 - 
3.3.11 - 
 
B) 
3.3.12 - 
3.3.13 - 

ENSINO BÁSICO: 
MATEMÁTICA ….............................................................................................. 
LÍNGUA PORTUGUESA …............................................................................. 
LÍNGUA INGLESA …...................................................................................... 
FÍSICA …............................................................................................................ 
HISTÓRIA …...................................................................................................... 
GEOGRAFIA …................................................................................................. 
QUÍMICA …....................................................................................................... 
INFORMÁTICA …............................................................................................. 
FILOSOFIA ….................................................................................................... 
SOCIOLOGIA …................................................................................................ 
LÍNGUA ESPANHOLA …................................................................................ 
 
ENSINO MILITAR-NAVAL: 
INSTRUÇÃO MILITAR-NAVAL …................................................................ 
EDUCAÇÃO FÍSICA ….................................................................................... 
 

 
238 
136 
102 
136 
  68 
  68 
  68 
  34 
  34 
  34 
  34 

 
    

83 
 155 

 SUBTOTAL ….................................................................................................... 
ATIVIDADE EXTRACLASSE ….................................................................... 
TEMPO RESERVA …........................................................................................ 
TOTAL …............................................................................................................ 

1.190 
  269 
  141 
1.600 
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4.0 - APROVAÇÃO DO CURSO 
 

 
CARGA HORÁRIA REAL............. 3.579 HORAS 

 
ATIVIDADES EXTRACLASSE ...... 807 HORAS 

 
TEMPO RESERVA .......................... 414 HORAS 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL.......... 4.800 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVO, na presente data,  
o Currículo do Curso de Preparação de Aspirantes, com efeitos 

retroativos a 4 de fevereiro de 2019. 
 

Em 12 de  fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES 
Vice-Almirante 

Diretor 
ALESSANDRA VALÉRIA HYPOLITO DO NASCIMENTO   

Capitão-Tenente (T) 
Assistente 

AUTENTICADO DIGITALMENTE  
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                 CARGA HORÁRIA: 170 HORAS 

SUMÁRIO  

  
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA 
    Aplicar os conceitos matemáticos na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
    1 -  NOÇÕES DE LÓGICA........................................................................................  06 HORAS 

1.1 - Definição de proposição ou sentença; 
1.2 - Construção de tabelas verdade de negação, dos conectivos condicionais; 
1.3 - Tautologia e proposições logicamente falsas;  
1.4 - Construir quantificadores; e 
1.5 - Emprego dos quantificadores em sentenças abertas e em ligações de proposições 
quantificadas. 

 
2 - CONJUNTOS ….................................................................................................... 05 HORAS 

2.1 - Tipos de conjuntos; 
2.2 - Elementos e subconjuntos de um conjunto dado; 
2.3 - Operações e Problemas entre conjuntos; e 
2.4 - Conjuntos Numéricos. 

 
 3 - PRINCÍPIO DA INDUÇÃO FINITA …............................................................ 03 HORAS 

3.1 - Axioma de Peano; e 
3.2 - Demonstrações Diversas. 

 
4 - RELAÇÕES …....................................................................................................... 04 HORAS 

4.1 - Produto cartesiano de conjuntos; 
4.2 - Relação de um conjunto com o outro; 
4.3 - Domínio, Contradomínio e imagem da relação; e 
4.4 - Gráfico de uma relação. 
 

5 - EQUAÇÕES EXPONENCIAIS …....................................................................... 08 HORAS 
5.1 - Definição de equação exponencial; 
5.2 - Resolução de equações exponenciais; 
5.3 - Equações exponenciais (método 2°grau); 
5.4 - Equações exponenciais (método mudança de variável); 
5.5 - Equações exponenciais (método quociente); e 
5.6 - Sistemas de equações exponenciais. 

 
6 - ARCOS E ÂNGULOS …...................................................................................... 08 HORAS 

6.1 - Arcos em ângulos em graus, grados e radianos;  
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6.2 - Comprimento de um arco; 
6.3 - Razões trigonométricas no triângulo retângulo; 
6.4 - Relações trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cos e tangente); 
6.5 - Secante, cossecante e cotangente; e 
6.6 - Razões trigonométricas de  30°, 45° e 60°. 

 
7 - CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA …................ ................................17 HORAS 

7.1 - Arco trigonométrico e círculo trigonométrico; 
 7.2 - Arcos Côngruos; 
 7.3 - Razões trigonométricas no círculo trigonométrico; 
 7.4 - Definir seno e cosseno; 
 7.5 - Relacionar seno e cosseno; 
 7.6 - Definir tangente e cotangente; 
 7.7 - Relacionar tangente e cotangente; 
 7.8 - Definir secante e cossecante; 
 7.9 - Relacionar secante e cossecante; 
 7.10 - Redução do 2º e 3º para o 1º quadrante; 
 7.11 - Redução do 4º para o 1º quadrante; 
 7.12 - Conceito de equações trigonométricas; 
 7.13 - Equações trigonométricas simples com seno e cosseno; 
 7.14 - Equações trigonométricas simples com tangente e cotangente; e 

  7.15 - Equações trigonométricas simples com secante cossecante. 
 
8 - CONCEITO DE FUNÇÕES …............................................................................ 09 HORAS 

8.1 - Função de um conjunto em outro; 
8.2 - Domínio, Contradomínio de funções algébricas; 
8.3 - Imagem de funções algébricas; 
8.4 - Função composta; 
8.5 - Gráfico de funções; 
8.6 - Bijetividade das funções; 
8.7 - Paridade das funções;  
8.8 - Função Inversa; e 
8.9 -Gráfico da função inversa. 
 

9 - INEQUAÇÕES EXPONENCIAIS ….................................................................. 03 HORAS 
9.1 - Resolução dos principais tipos de inequações exponenciais. 

 
10 - DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO EXPONENCIAL …..............................................02 HORAS 

10.1 - Função exponencial. 
 

11 - FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS ….............................................................. 08 HORAS 
 11.1 - Domínio e Contradomínio de funções trigonométricas; 
 11.2 - Função par e ímpar; 
 11.3 - Gráfico da função seno; 
 11.4 - Gráfico da função cosseno.; 
 11.5 - Gráfico da função tangente; 
 11.6 - Gráfico da função arc seno; 
 11.7 - Gráfico da função arc cosseno; e 

11.8 - Gráfico da função arc tangente. 
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12 - FUNÇÃO AFIM …................................................................................................05 HORAS 
12.1 -  Função Constante; 
12.2 -  Função Identidade; 
12.3 -  Gráfico; 
12.4 -  Crescimento e Decrescimento; e 
12.5 -  Inequações do 1º grau. Produto e quociente. 

 
13 - LOGARITMO …...................................................................................................04 HORAS 

13.1 -  Logaritmo de número positivo em determinada base; e 
13.2 - Aplicação das propriedades dos logaritmos. 
 

14 - FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS …........................................................... 13 HORAS 
14.1 - Seno, cosseno e tangente dos arcos soma; 
14.2 - Seno, cosseno e tangente dos arco diferença; 
14.3 - Seno, cosseno e tangente dos arco dobro; 
14.4 - Simplificação das expressões trigonométricas; 
14.5 - Simplificação das expressões com arco soma e diferença; 
14.6 - Simplificação das expressões com arco dobro; 
14.7 -  Arco triplo; 
14.8 - Arco metade; 
14.9 - Transformação da função seno em produto; 
14.10 - Transformação da função cosseno em produto; 
14.11 - Transformação da função combinada em produto; e 
14.12 - transformação da função tangente em produto. 
 

15 - FUNÇÃO QUADRÁTICA ….............................................................................. 05 HORAS 
15.1 - Definição;  
15.2 - Gráfico; 
15.3 - Vértices e Raízes; 
15.4 - Máximo e mínimo; 
15.5 - Sinalização; e 
15.6 - Inequação de 2°grau. 

 
16 - FUNÇÃO LOGARITMO …................................................................................ 04 HORAS 

16. 1 - Definição; e 
16.2 - Gráfico da função logarítmica e dos que dela derivam. 

 
17 - FUNÇÕES ELEMENTARES …......................................................................... 02 HORAS 

17.1 - Função polinomial de grau 2; e 
17.2 - Função recíproca. 

 
18 - EQUAÇÕES LOGARITMICAS ….................................................................... 04 HORAS 

18.1 - Resolução de equações logaritimicas com uma função; 
 18.2 - Resolução de equações logaritimicas com duas ou mais funções; 
 18.3 - Resolução de equações logaritimicas com mudança de variável; e 
18.4 - Sistema de equações logarítmicas. 
 

19 - INEQUAÇÕES LOGARITMICAS …................................................................ 03 HORAS 
19.1 - Resolução dos principais tipos de equações logarítmicas. 
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20 - FUNÇÃO MÓDULO …........................................................................................ 07 HORAS 
20.1 - Definição; 
20.2 - Gráfico;  
20.3 - Equações; e 
20.4 - Inequações. 

 
21 - SUCESSÕES …..................................................................................................... 02 HORAS 

21.1 - Termo geral de uma série dada; e 
21.2 - Cálculo de um somatório. 

 
22 - EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS …............................ 14 HORAS 

22.1 - Resolução dos tipos clássicos de equações com sen x=sen y; 
 22.2 - Resolução dos tipos clássicos de equações com cos x=cos y; 
 22.3 - Resolução dos tipos clássicos de equações com tg x = tg ; 
 22.4 - Resolução dos tipos clássicos de equações com  γsen x= ßsen y; 
 22.5 - Resolução de equações com somatório do sen x; 
 22.6 - Resolução de equações com somatório do cos x; 
 22.7 - Resolução dos tipos clássicos de inequações  sen ß > m; 
 22.8 - Resolução dos tipos clássicos de inequações  sen ß < m; 
 22.9 - Resolução dos tipos clássicos de inequações  cos ß >m; 
 22.10 - Resolução dos tipos clássicos de inequações  cos ß <m; 
 22.11 - Resolução dos tipos clássicos de inequações  tg ß >m; e 
 22.12 - Resolução dos tipos clássicos de inequações  tg ß <m. 

 
23 - PROGRESSÕES ARITMÉTICAS …................................................................ 08 HORAS 

23.1 - Sucessão aritmética e seu termo geral; 
23.2 - Emprego das fórmulas e propriedades dessas progressões na resolução de problemas; 
23.3 - Resolução de problemas que dependam dessa sucessão; e 
23.4 - Soma dos termos de uma PA. 

 
24 - PROGRESSÃO GEOMÉTRICA ….................................................................. 10 HORAS 

24.1 - Sucessão geométrica e seu termo geral; 
24.2 - Emprego das fórmulas e propriedades dessas progressões na resolução de problemas; 
24.3 - Resolução de problemas que dependam dessas sucessões;  
24.4 - Soma dos termos de uma PG; e 
24.5 - Limite da PG infinita. 

 
25 - RESOLUÇÃO DE TRIÂNGULOS …............................................................... 08 HORAS 

25.1  - Aplicação da lei dos cossenos;   
 25.2 - Aplicação das leis dos senos; e 
 25.3 - Resolução de problemas sobre triângulo. 

 
26 - FUNÇÃO MÁXIMO INTEIRO ….................................................................... 06 HORAS 

26.1 -  Definição; 
      26.2 -  Gráficos; e 

26.3 -  Equações. 
 

27 - LOGARITMOS DECIMAIS …........................................................................... 02 HORAS 
27.1 - Logaritmo na base 10 de um dado número; 
27.2 - Aplicação das propriedades da característica e da mantissa de log decimais; e 
27.3 - Utilização da calculadora para apurar os logaritmos. 
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3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva; 
b) Após a apresentação de conceitos ou deduções de fórmulas, deverão ser realizados exercícios 
simples de aplicação imediata; e 
c) Após cada duas aulas teóricas, será programada uma aula destinada à resolução de exercícios. 

 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três  e carga horária de 3h; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete  e carga horária de 3h. 

b) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0, 2.0 e 7.0; 
- 1ª Prova Periódica - 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 e 9.0; 
- 2º Teste Periódico - 8.0, 10.0, 11.0, 13.0 e 14.0; 
- 2ª Prova Periódica - 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 e 16.0; 
- 3º Teste Periódico - 13.0, 15.0, 21.0, 22.0 e 23.0; 
- 3ª Prova Periódica - 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 e 26.0; 
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0.  

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota dos TP, aplicados em cada trimestre; e 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
e) Gerador de gráficos. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensáveis: 
a) IEZZI, Gelson etalli. Fundamentos da Matemática Elementar vol.1, São Paulo, Editora 

Atual, 2013. 
b) ______. Fundamentos da Matemática Elementar vol.2, São Paulo, Editora Atual, 2013. 
c) ______. Fundamentos da Matemática Elementar vol.3, São Paulo, Editora Atual, 2013. 
d) ______. Fundamentos da Matemática Elementar vol.4, São Paulo, Editora Atual, 2013. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                 CARGA HORÁRIA: 170 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA 
    Analisar e aplicar os recursos expressivos da língua por meio de uma abordagem linguístico-        
discursiva, que contribua para o desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e 
produção de textos. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - GRAMÁTICA: AS CATEGORIAS LINGUÍSTICO-GRAMATICAI S E DISCURSIVAS 
NA CONSTRUÇÃO DOS TEXTOS E DE SEUS SENTIDOS ...............................51 HORAS 

1.1 -  Interpretação de textos: erros clássicos, estratégias e níveis de leitura; 
1.2 -  Códigos e linguagens: verbal (falada e escrita), não verbal e digital; 
1.3 - As variedades linguísticas: regionalismos, gírias, jargões, arcaísmos, neologismos, 
estrangeirismos, marcas da oralidade, linguagem informal e domínio da modalidade padrão 
formal e hiperformal; 
1.4 -  Caracteres da linguagem literária: conotação, polissemia, figuras de linguagem; 
1.5 -  As funções da linguagem: a intencionalidade discursiva e a situação de produção;  
1.6 -  As informações implícitas: pressupostos e subentendidos; 
1.7 - Elementos estruturais da narrativa (narrador, personagem, espaço, tempo e enredo): uma 
abordagem enunciativa dos elementos essenciais do processo de comunicação;  
1.8 -  Modos de citação do discurso alheio: discursos direto, indireto e indireto livre; 
1.9 -  Propriedades e aspectos simultâneos dos elementos descritivos; 
1.10 -  O caráter temático e argumentativo da dissertação; e 
1.11 -  Análise textual: níveis gráfico, fônico, sintático-semântico, inter e extratextual. 
 

2 - PRODUÇÃO DE TEXTO - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA: INTER-PRETAÇÃO, 
PRODUÇÃO E REESCRITA DE TEXTOS …....................................................... 79 HORAS 

2.1 - Produção de textos: orientações gerais e critérios de correção; 
2.2 - Características e estrutura de parágrafos/textos narrativos, descritivos e dissertativos; 
2.3 - Estrutura textual e paragrafação; 
2.4 - Identificação de palavras-chave, tese, argumentos e conclusão; 
2.5 - Estratégias argumentativas; 
2.6 - Coesão e coerência textuais; 
2.7 - Expressão Oral; 
2.8 - Estrutura e funcionalidade de gêneros textuais: dissertação-argumentativa, gêneros 
digitais, poema, música, carta pessoal, relato pessoal, artigo de opinião, texto publicitário, 
fábula, crônica, verbete de dicionário e de enciclopédia, fichamento e relatório de experiência; e 
2.9 - Reescrita de textos e correção gramatical. 
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3 - LITERATURA: CONCEITO, ESTILOS DE ÉPOCA, ESTILO PESSOAL, TRADIÇÃO 
LITERÁRIA …............................................................................................................05 HORAS 

3.1 - A arte literária e sua periodização: o encontro do individual com o social; 
3.2 - Gêneros literários: lírico, épico e dramático e suas espécies literárias; e 
3.3 - Elementos estruturais do poema. 

 
4  - A ERA MEDIEVAL: AS MANIFESTAÇÕES LITERÁRIAS …. .................. 09 HORAS 

4.1  - Os temas e a linguagem do Trovadorismo: cantigas e trovadores; 
4.2  - A poesia palaciana de Garcia de Resende: aspectos formais e temáticos; 
4.3  - O Humanismo na prosa historiográfica de Fernão Lopes; e   
4.4  - O Humanismo no teatro popular medieval de Gil Vicente. 

 
5 - CLASSICISMO OU RENASCIMENTO …....................................................... 10 HORAS 

5.1  - A linguagem do Classicismo renascentista e as novas formas poéticas; 
5.2  - A lírica amorosa de Camões: aspectos formais e temáticos; 
5.3  - A lírica filosófica camoniana: aspectos formais e temáticos; e 
5.4  - Camões épico: historicidade e aspectos mitológico, estrutural e temático. 

 
6 - O QUINHENTISMO BRASILEIRO ….............................................................. 02 HORAS 

 6.1  - A linguagem da literatura de informação: aspectos estrutural e temático; e  
 6.2  - A literatura de catequese - José de Anchieta. 

 
7 - A ESTÉTICA LITERÁRIA BARROCA …................. ....................................... 08 HORAS 

7.1  - A Linguagem barroca, suas temáticas e tendências: o Cultismo e o Conceptismo;    
7.2  - A prosa do Padre Antônio Vieira: religiosidade, ideologia e persuasão; e 
7.3  - A poesia lírica e satírica de Gregório de Matos. 
 

8 - ARCADISMO OU NEOCLASSICISMO …....................................................... 06 HORAS 
8.1  - O estilo árcade brasileiro: temáticas de caráter ideológico; 
8.2  - A poesia lírica e satírica de Tomás Antônio Gonzaga; 
8.3  - A poesia lírica e épica de Cláudio Manuel da Costa; e 
8.4  - A poesia épica de Basílio da Gama e Santa Rita Durão. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Serão utilizadas várias técnicas de ensino, além da Aula Expositiva, sendo utilizada a 
Expressão Oral, a partir de práticas interpretativas, debates, seminários, dramatizações, dinâmicas 
de grupo, comunicações etc., com base nas leituras complementares (paradidáticos). Nas aulas, 
operar-se-ão os conceitos que têm bases na Semântica, na Linguística Textual, na Pragmática e na 
Teoria do Discurso: os pressupostos e subentendidos, a polifonia / os sujeitos do discurso, projeto 
de comunicação, modos de organização do texto, discursos citados, contratos de comunicação 
dos gêneros textuais, estratégias argumentativas, recursos de coesão e coerência textuais, etc; 
b) A leitura e imediata compreensão de textos, literários ou não, serão elementos essenciais ao 
atendimento dos objetivos do Curso, incluindo o trabalho com questões objetivas e discursivas e, 
com o sistema simbólico extralinguístico (Semiótica). A partir dos mais variados gêneros 
textuais, nas três abordagens (Gramática, Literatura e Produção de Texto), buscar-se-á, 
fundamentalmente, avaliar em que medida os elementos verbais (os recursos disponíveis na 
língua) e os elementos extraverbais (que estão na situação de produção do discurso) são 
responsáveis pela construção de sentido dos textos;  
c) A abordagem gramatical servirá, essencialmente, de instrumento para a compreensão e 
produção de textos. Mediante as dificuldades apresentadas, na oralidade e na produção escrita 
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(exercícios, avaliações, textos, atividades individuais de produção oral etc.), será feita a 
sistematização dos itens gramaticais registrados (pontuação, concordância, regência, crase, 
acentuação, colocação pronominal, emprego do infinitivo, plural dos nomes compostos, 
ortografia). A abordagem literária, sem eliminar o contexto histórico, estabelecerá diálogos entre 
estilos literários, inclusive, entre autores de diferentes épocas e linguagens; 
d) Em todo trimestre, haverá, na abordagem gramatical, o detalhamento de aulas essencialmente 
interpretativas e de exploração das dificuldades notificadas, conforme descrito na alínea anterior. 
Acontecerão, nas três abordagens (Gramática, Literatura e Produção de Texto), práticas de leitura 
e de redação; 
e) Nos três enfoques (Gramática, Literatura e Produção de Texto), observar-se-á a análise da 
textualidade e de seus componentes, da composição textual e de seus sentidos, da 
intencionalidade discursiva, das referências intertextuais e interdiscursivas e das variedades 
linguísticas. Haverá sempre um paralelo entre a tradição gramatical/literária/redacional e a 
abordagem enunciativo-discursiva, aproximando-se gramática, leitura e produção textual; 
f) Além de atender aos propósitos específicos, a seleção de textos deverá incentivar nos Alunos o 
gosto pela leitura, pela análise, pela produção e reescrita coletiva de textos produzidos pelos 
Alunos, esta última acontecendo na abordagem Produção de Texto, buscando-se sempre uma 
prática intra, inter, multi e transdisciplinar; e  
g) Os itens 1.1, 2.1, 2.7, 2.8 e 2.9 compreendidos nas abordagens Gramática e Produção de Texto, 
respectivamente, serão explorados em todos os trimestres. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações, durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As PP terão uma etapa de Produção Textual (PT), equivalente a 40% do valor da PP; 
c) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico: 
- Gramática - 1.1 e 1.2; e 
- Literatura - 3.1, 3.2 e 3.3. 
- 1ª Prova Periódica:  
- Gramática - 1.2, 1.2 e 1.3; 
- Literatura - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 e 4.2; e 
- 1ª Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2,6, 2.7, 2.8 e 2.9. 
- 2º Teste Periódico: 
- Gramática - 1,1, 1.4 e 1.5; e 
- Literatura - 4.3, 4.4, 5.1 e 5.2. 
- 2ª Prova Periódica: 
- Gramática - 1.4, 1.5 e 1.6. 
- Literatura - 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 e 5.3; e 
- 2ª Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,6, 2.7, 2.8 e 2.9. 
- 3º Teste Periódico:  
- Gramática - 1.1, 1.7 e 1.8; e 
- Literatura  5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 e 7.3. 
- 3ª Prova Periódica:  
- Gramática - 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11; 
- Literatura - 5.4, 6.1, 6.2,  7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4; e 
- 3ª Produção Textual - 2.1, 2.7, 2.8 e 2.9. 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 26 de 157 - 
 

- Prova Final: 
- Gramática - 1.1, 1.4, 1.5, 1.6. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11; 
- Literatura - 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 6.1, 6.2,  7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4; e 
- Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,6, 2.7, 2.8 e 2.9. 
- Prova de Recuperação Final: 
- Gramática - 1.1, 1.2, 1.2, 1.3. 1.4, 1.5, 1.6. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11; 
- Literatura - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2. 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 6.1, 6.2,  7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 
8.2, 8.3 e 8.4; e 
Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,6, 2.7, 2.8 e 2.9. 

d) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP e 
a nota do TP, aplicados trimestralmente; 
e) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
f) As PF e PRF terão três questões: uma de Gramática, uma de Literatura e outra de Produção 
Textual, sendo a nota obtida por meio da média aritmética das questões. Não caberão recursos à PT. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
d) Quadro digital. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensáveis: 
a) ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernardes M. e PENTANA, Marcela. 

Português, Contexto, Interlocução e Sentido.  São Paulo: Editora Moderna, 2013. 
b) PASQUALE,  Cipro  Neto  &  INFANTE,  Ulisses.  Gramática da  Língua  Portuguesa.  

São Paulo: Editora Scipione. 
c) HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles, Minidicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. 
Complementares: 
a) Textos técnicos e/ou literários selecionados pelos docentes. 
b) Inferno , de Dan Brown; Senhora dos afogados, de Nelson Rodrigues;  Os 100 melhores 

poemas brasileiros do século. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA                                                      ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                 CARGA HORÁRIA: 102 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Desenvolver as quatro habilidades da língua: leitura, compreenção auditiva, escrita e fala, em 
nível intermediário. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - PESSOAS …........................................................................................................... 17 HORAS 
1.1 - Dados pessoais. (File 1A): 

Foco gramatical: ordem das palavras em perguntas; 
Vocabulário: verb phrases, spelling and numbers; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio;  
Pronunciation: o alfabeto; e 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre dados pessoais. 

1.2 - Aparência e personalidade. (File 1B): 
Foco gramatical: simple present; 
Vocabulário: descrevendo pessoas; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio e responder às perguntas 
propostas; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre características 
pessoais e personalidade; 
Writing: escrever um pequeno texto descrevendo uma pessoa conhecida; e 
Pronunciation: final - s and - es . 

1.3 - Vestuário. (File 1C): 
Foco gramatical: present continuous; 
Vocabulário: vestuário e preposições de lugar; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: em pares, descrever uma gravura para o outro desenhar; e 
Pronunciation: vowel sounds of  computer and bird. 

1.4 - Pratical English - Hotel problems. (Episode 1): 
Com situações cotidianas em vídeo, promover a prática da Língua Inglesa com 
atividades variadas envolvendo a fala e a audição; e 
Vocabulário: fazendo reclamações. 

 
2 - RELAÇÕES PESSOAIS …................................................................................... 17 HORAS 

2.1 - Férias. (File 2A): 
Vocabulário: férias; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio;  
Reading: identificar informações específicas e responder perguntas do texto; 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 28 de 157 - 
 

Listening: identificar informações específicas através de áudio;  
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre as férias passadas; e 
Pronunciation: regular verbs - ed  sounds. 

2.2  - História de uma foto. (File 2B): 
Foco gramatical: past continuous; 
Vocabulário: preposições de tempio e lugar (at, in, on); 
Listening: identificar informações específicas taravés de áudio; 
Reading: responde perguntas referentes ao texto; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre fotografias; 
Writing: escrever um pequeno texto, descrevendo sua foto favorita; e 
Pronunciation: sentence stress. 

2.3  - Reconstituição de um acidente. (File 2C): 
Foco gramatical: conectivos e sequenciadores; 
Vocabulário: verb phases; 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: em pares, tentar adivinhar o final da história respondendo às perguntas da 
atividade “Communication” proposta pelo livro; e 
Pronunciation: word stress. 

2.4 - Revisão e avaliação do aprendizado. ( Revise & Check units 1 and 2): 
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos 
alunos nas duas unidades anteriores (1 e 2). 
 

3 - O FUTURO …........................................................................................................ 17 HORAS 
3.1 -  Planos e sonhos (File 3A): 

Foco gramatical: be going to (planos e previsões); 
Vocabulário: aeroporto; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Speaking: em pares, praticar o uso do present continuous através de “role-play” (curtas 
apresentações guiadas); e 
Pronunciation: sentence stress and fast speech. 

3.2 -  Revendo amigos (File 3B): 
Foco gramatical: present continuous (arranjos futuros); 
Vocabulário: verbos preposicionados; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Speaking: em pares, completar calendário individual e consultar o outro para marcarem 
um encontro; 
Writing: escrever um e-mail informal sobre futuros arranjos para uma viagem; e 
Pronunciation: sounding friendly. 

3.3 - Pessimismo ou otimismo? (File 6A): 
Foco gramatical: will / won't (previsões); 
Vocabulário: verbos opostos; 
Reading: identificar informações específicas atarvés de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre pensamento positivo; e 
Pronunciation: will  and won't . 

3.4 -  Promessas e intenções (File 6B): 
Foco gramatical: will / won't (decisões, ofertas e promessas); 
Vocabulário: verb + back; 
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Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio. 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre características 
pessoais e personalidade; e 
Pronunciation: word stress - two syllable verbs. 

3.5 - Pratical English - Hotel problems (Episode 2): 
Com situações cotidianas em vídeo, promover a prática da Língua Inglesa com 
atividades variadas envolvendo a fala e a audição; e 
Vocabulário: problemas no restaurante. 

 
4 - RELAÇÕES PESSOAIS …................................................................................... 17 HORAS 

4.1 - Pais e adolescentes. (File 4A): 
Foco gramatical: present perfect, yet, already; 
Vocabulário: tarefas domésticas, “make or do?”; 
Reading: identificar informações específicas através da leitura; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas através de áudio;  
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre as impressões que 
tem de sua cidade e de outras que tenha visitado; e 
Pronunciation: sentence stress.  

4.2 - Moda e compras. (File 4B): 
Foco gramatical: “present perfect or simple past?”: 
Vocabulário: compras; 
Reading: identificar informações específicas através da leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: completar, individualmente, o questionário do livro, e, em pequenos grupos, 
tentar identificar alunos com experiências semelhantes; e 
Pronunciation: c e ch. 

4.3 -  Cidades grandes (File 5B): 
Foco gramatical: superlativo (+ ever +present perfect); 
Vocabulário: descrevendo cidades; 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: responder perguntas referentes ao áudio; 
Writing: escrever uma curta descrição sobre o lugar onde mora; e 
Pronunciation: word and sentence stress. 

4.4 - Revisão e avaliação do aprendizado. ( Revise & Check units 3 and 4): 
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos 
alunos nas duas unidades anteriores (3 e 4). 

 
5 - VIDA MODERNA …............................................................................................. 17 HORAS 

          5.1 - Falta de tempo. (File 5A): 
Foco gramatical: comparativo de adjetivos e advérbios; 
Vocabulário: expressões de tempo; 
Reading: identificar informações específicas a inferir significado através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro para identificar como suas 
vidas mudaram nos últimos anos; e 
Pronunciation: sentence stress. 

5.2 - Excessos (File 5C): 
Foco gramatical: too, not enough; 
Vocabulário: corpo e saúde; 
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Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre dieta e estilo de vida;  
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Listening: responder perguntas referentes ao áudio; e 

 Pronnunciation: sound of up, boot, bike and egg. 
5.3 - Tempo livre (File 4C): 

Foco gramatical: something, anything, nothing, etc; 
Vocabulário: adjetivos terminados em - ed ou - ing; 
Listening: responder perguntas referentes ao áudio; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre último final de 
semana; e 
Pronunciation: sound of egg, phone and up. 

5.4 - Pratical English - The wrong shoes. (Episode 3): 
Aula com vídeo que promove a prática da Língua Inglesa em situações cotidianas, por 
meio de exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala; e 
Vocabulário: compras. 
 

6 - O FUTURO  …....................................................................................................... 17 HORAS 
6.1 - Significado das palavras (File 3C): 

Foco gramatical: relative clauses; 
Vocabulário: formas de parafrasear; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Speaking: em pares, jogar a atividade “What's the word?” proposta pelo livro; e 
Pronunciation: Pronúncia no dicionário.  

6.2 - Significado dos sonhos (File 6C): 
Foco gramatical: revisão de tempos verbais; 
Vocabulário: adjetivos preposicionados; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre informações 
pessoais; e 
Pronunciation: the letters ow. 

6.3 - Revisão e avaliação do aprendizado ( Revise & Check units 5 and 6): 
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos 
alunos nas duas unidades anteriores (5 e 6). 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizado o método de ensino de línguas comunicativo; 
b) As turmas serão divididas em grupos alfa e bravo, obedecendo a critério de nivelamento, para 
que os alunos se mantenham focados e motivados durante as aulas. Será aplicado o Placement 
test na primeira semana para dividi-los;  
c) Todos os alunos serão submetidos às mesmas avaliações ; e 
d) Além da utilização do livro didático adotado e fornecido pela instituição, os alunos deverão 
adquirir o livro de exercício (workbook 2) e dicionário escolar Inglês-Português como material 
complementar ao ingressar no Colégio Naval, por serem de fundamental relevância para o 
desempenho do trabalho em sala de aula. 
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4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicados até 8 (oito) avaliações durante o ano letivo, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma: 

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) A 1ª e a 2ª Prova Periódica apresentarão uma questão de produção textual inserida na prova e 
valendo 4,0 pontos; 
c) As três Provas Periódicas serão acompanhadas de Prova Oral (PO), equivalente a 40% da PP; 
sendo a última intitulada 'Speech', a qual é apresentada como seminário para o grande grupo; 
d) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0 ; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0 e 2.0; 
- 2º Teste Periódico - 1.0 a 3.0; 
- 2ª Prova Periódica - 1.0, 2.0, 3.0 e 6.0; 
- 3º Teste Periódico - 1.0 a 6.0; 
- 3ª Prova Periódica - 1.0 a 6.0; 
- Prova Final - 1.0 a 6.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0 a 6.0. 

e) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas da nota da PP e a 
nota do TP, aplicados trimestralmente; e 
f) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Computador; 
c) Projetor; 
d) Caixas de som; 
e) Quadro digital; 
f) DVD; 
g) i-tools Presentation software DVD-ROM; 
h) CD; e 
i) Celulares. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensáveis: 
a) OXENDEN, C. & LATHAN, Koenig, C. American English File 2. Second edition.Oxford 

University Press, 2013. 
b) OXENDEN, C. & LATHAN, Koenig, C. American English File 2 / Workbook.  Second 

edition.Oxford University Press, 2013. 
c) Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês/ Português-Inglês, Inglês-

Português. Oxford University Press, 2009. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: FÍSICA                                                                           ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                 CARGA HORÁRIA: 136 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA 
    Aplicar os conceitos de Física na resolução de problemas, integrando-os às disciplinas afins. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - INTRODUÇÃO À FÍSICA …................................................................................ 06 HORAS 
1.1 - Introdução à Física; 
1.2 - Medidas físicas; e 
1.3 - Aula Prática  

 
2 - CINEMÁTICA …................................................................................................... 30 HORAS 

2.1 - Movimento Uniforme (MU) e Gráficos do M. Uniforme; 
2.2 - Movimento Uniformemente Variado (MUV);  
2.3 - Aula Prática; e 
2.4 - Gráficos do MUV. 

 
3 - GRANDEZAS VETORIAIS …..............................................................................16 HORAS 

3.1 - Vetores;  
3.2 - Velocidade e aceleração vetoriais; 
3.3 - Lançamento horizontal e oblíquo; e 
3.4 - Movimentos circulares. 

 
4 - DINÂMICA …......................................................................................................... 28 HORAS 

4.1 - Introdução à dinâmica; 
4.2 - Princípios fundamentais da dinâmica (Leis de Newton); 
4.3 - Forças resistentes (atritos); e 
4.4 - Forças em trajetórias curvilíneas. 
 

5 - PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO  ….............................................................. 28 HORAS 
5.1 -  Trabalho de uma força, potência; 
5.2 -  Energia mecânica e sua conservação; e 
5.3 -  Impulso, Quantidade de movimento e Choques mecânicos. 

 
6 - GRAVITAÇÃO ….................................................................................................. 08 HORAS 

6.1 -  Leis de Kepler e da Gravitação Universal. 
 

7 - ESTÁTICA ….......................................................................................................... 20 HORAS 
7.1 - Centro de massa;  
7.2 - Condições de equilíbrio; e 
7.3 - Hidrostática: Pressão em um líquido, Prensa Hidráulica e Empuxo. 
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3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, Aula em Plataforma Multimidia, 
Demonstração Prática e Aula Prática em laboratório e em sala de aula; e  
b) Deverá haver permanente preocupação em se estabelecer a correlação entre a física e o mundo 
real. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados trimestralmente;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0 , 2.0 e 4.0; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0 , 2.0 , 3.0 e 4.0; 
- 2º Teste Periódico - 2.0, 3.0 e 4.0; 
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 3.0 e 4.0; 
- 3º Teste Periódico - 5.0, 6.0 e 7.0; 
- 3ª Prova Periódica - 5.0 , 6.0 e 7.0;  
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
d) Laboratório de Física. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
BOAS, Biscuola & DOCA, Ricardo Helou. Tópicos de Física (30 anos). Vol. 1. São Paulo: 
Saraiva. 19ª edição - 2012. 
Complementar: 
FUKUI. Ana; MOLINA. Madson de Melo; OLIVEIRA. Venerando Santiago. Ser Protagonista: 
Física 1ºAno - São Paulo: Edições SM Ltda, 3ª edição 2016. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: HISTÓRIA                                                                     ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
 Analisar o papel da história na evolução do homem e das sociedades. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA ….............................................. 02 HORAS 
1.1 - O papel da história e ciências a ela conectadas. 

 
2 - A REVOLUÇÃO NEOLÍTICA …........................................................................ 03 HORAS 

2.1 - Surgimento do agropastoreiro e das coletividades humanas; e 
2.2 - Aspectos mais significativos da transformação do homem em ser social. 

 
3 - AS SOCIEDADES HIDRÁULICAS E O ORIENTE PRÓXIMO … ................ 06 HORAS 

3.1 - Organização social do estado egípcio; e 
3.2 - Evolução dos estados mesopotámicos. 

 
4 - OUTRAS SOCIEDADES ORIENTAIS................................................................03 HORAS 

4.1 - A Civilização dos Hebreus; e 
4.2 - A Civilização Fenícia. 

 
5 - O IMPÉRIO PERSA ….......................................................................................... 02 HORAS 

5.1 - Evolução e decadência do império persa. 
 

6 - A CIVILIZAÇÃO GREGA …............................................................................... 06 HORAS 
 6.1 - Organização, Formação e evolução política, econômica e social da civilização grega; e 

       6.2 - Contribuição cultural grega para a antiguidade. 
 

7 -  O IMPÉRIO MACEDÔNICO ………………………………………………… 03 HO RAS 
7.1 - Da expansão macedônica à decadência do mundo helênico. 
 

8 - O MUNDO ROMANO …....................................................................................... 08 HORAS 
8.1 - Formação e evolução política, econômica e social no período monárquico; 
8.2 - Crise da monarquia, formação, evolução e decadência da república; 
8.3 - Os elementos mais significativos da formação e avanço do império; 
8.4 - Os bárbaros e o advento do cristianismo à dissolução do império romano; e 
8.5 - Principais elementos da cultura romana. 

 
9 - O IMPÉRIO BIZANTINO …................................................................................ 03 HORAS 

9.1 - Papel do império bizantino na Europa e Oriente Próximo medievais.. 
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10 - OS REINOS BÁRBAROS …............................................................................... 02 HORAS 
10.1 - Penetração dos bárbaros e formação dos reinos germânicos. 
 

11 - O MUNDO ÁRABE  ….........................................................................................03 HORAS 
11.1 - Expansão e crise do império árabe. 

 
12 - O IMPÉRIO CAROLÍNGIO ….......................................................................... 05 HORAS 

12.1 - O papel do império carolíngio na defesa das fronteiras da Europa Ocidental; e 
12.2 - Identificar as origens e importância político-militar do Sacro Império. 

 
13- INTRODUÇÃO À HISTÓRIA AFRICANA …............... ................................... 03 HORAS 

13.1 - Reconhecer os principais povos africanos e suas respectivas civilizações. 
 

14 - O SISTEMA FEUDAL ….................................................................................... 13 HORAS 
14.1 - Descrever a estrutura sociopolítica e econômica do feudalismo; 
14.2 - Descrever a importância da igreja Católica na formação do pensamento e do 
imaginário medieval; 
14.3 - Reconhecer o contexto religioso e comercial das cruzadas; 
14.4 - Relacionar as principais manifestações culturais ocorridas na idade média e que 
auxiliaram no pensamento que predominou por todo o período; 
14.5 - Relacionar o reativamento do comércio ao aparecimento da burguesia e 
fortalecimento do rei; e 
14.6 - Demonstrar como o fortalecimento dos reis conduziu a unificação territorial e a 
formação dos estados modernos. 
 

15 -  A AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA …............................................................. 06 HORAS 
15.1 - Reconhecer os principais povos pré-colombianos e suas respectivas civilizações; e 
15.2 - Reconhecer os principais povos indígenas brasileiros e seu processo de formação. 
 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, utilização de Metodologias Ativas e Leitura 

Obrigatória complementar de trechos selecionados do livro-texto fundamental, com exposição pelos 
discentes. 

 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 10 (dez) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final em cada disciplina será obtida por meio da média aritmética das notas periódicas 
(NP), aproximadas a décimos; e 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1o Teste Periódico: unidades 1; 2 e 3; 
- 1a Prova Periódica: unidades 4; 5 e 6; 
- 2o Teste Periódico: unidades 7 e 8; 
- 2a Prova Periódica: unidades 8; 9 e 10; 
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- 3o Teste Periódico: unidades 11 e 12;  
- 3a Prova Periódica: unidades 13; 14 e 15; 
- Prova Final: unidades 10; 11; 12; 13; 14 e 15; e 
- Prova de Recuperação Final: unidades 1 a 15. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Mapas; 
e) Imagens; e 
f) Caixas de som. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável: 
VICENTINO, Cláudio. Olhares da História - Brasil e mundo. São Paulo: Scipione, 2016. 
Complementar: 
VAIFAS, Ronaldo...[et AL.] História 2. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                               ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Citar a importância do pensamento geográfico na leitura e interpretação do Mundo -
Contemporâneo; e 
- Analisar as contradições socioespaciais dos processos da globalização. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - A GEOGRAFIA DA NATUREZA: SOCIEDADE E AMBIENTE G LOBAL.12 HORAS  

1.1 - Dinâmica geológica e as principais formações da litosfera; 
1.2 - Domínios morfoclimáticos mundiais; 
1.3 - Natureza e recursos naturais; e 
1.4 - Biomas terrestres. 

 
2 - HIDROGRAFIA, RECURSOS HÍDRICOS E A GEOGRAFIA DO S MARES E 
OCEANOS …...............................................................................................................16 HORAS 

2.1 - Água: distribuição desigual; 
2.2 - As principais bacias hidrográficas do planeta e o seu aproveitamento; 
2.3 - Estrutura morfológica marinha; e 
2.4 - A Amazônia Azul. 

 
3  - A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E A DIVISÃO DO MUNDO …....................... 13 HORAS 

3.1 - O capitalismo e o Socialismo: transformação do espaço geográfico; e 
3.2 - Organização e regionalização de um mundo desigual.  

 
4 - A MORADA HUMANA E OS DILEMAS AMBIENTAIS …...... ......................13 HORAS 

4.1 - Ambiente: conceitos e discussões; 
4.2 - Ecologismo e ambientalismo; e 
4.3 - O ambiente e a sociedade atual. 
 

5 - LINGUAGEM GEOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA ….......... .......................14 HORAS 
5.1 -  O espaço, o lugar e a paisagem; 
5.2 - Coordenadas geográficas; 
5.3 - Fusos horários; e 
5.4 - Mapas do mundo e mundo dos mapas. 
 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Será utilizada a técnica de Aula Expositiva e exercícios de fixação propostos pelo docente da 

disciplina. 
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4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 
- A distribuição dos tópicos a serem cobrados, trimestralmente, ocorrerá da seguinte forma: 
- 1º TP - serão cobrados os itens 1.1 ao 1.3; 
- 2º TP - serão cobrados os itens 2.3 ao 3.1;  
- 3º TP - serão cobrados os itens 4.3 ao 5.1;  
- 1ª PP - serão cobrados os itens 1.1 ao 2.2; 
- 2ª PP - serão cobrados os itens 2.3 ao 4.2; e 
- 3ª PP - serão cobrados os itens 4.3 ao 5.4. 

A PF envolverá o conteúdo do 2º semestre (do item 2.3 ao 5.4) e a PRF envolverá o   conteúdo    
anual (item 1.1 ao 5.4); 
b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada bimestre; e 
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Mapas; e 
e) Quadro digital. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
MARTINI, Alice de. et. al. Geografia Ação e Transformação, 1º ano: ensino médio. 1ª ed. São 
Paulo: Escala Educacional, 2016 (Coleção Geografia Ação e Transformação; v.1) - Código da 
coleção: 0123P18053. 
Complementares: 
a) SILVA, Edilson Adão Candido da. Geografia em rede, 1º ano. São Paulo: FTD, 2013. 
b) SIMINELI e BIASI, Mário de. Atlas Geográfico Escolar. São Paulo: Ática, 2004. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: QUÍMICA                                                                     ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Aplicar os conceitos de na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas afins; 
- Identificar os códigos e símbolos próprios da Química atual; 
- Reconhecer dados qualitativos, estimativa e medidas, bem como relações proporcionais 
presentes na Química; 
- Selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução 
de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e acompanhando as 
variáveis relevantes; e 
- Reconhecer um problema relacionado à Química, selecionando procedimentos experimentais 
pertinentes. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - FUNDAMENTOS DE QUÍMICA …................................................................... 04 HORAS 

1.1 - Conceitos fundamentais; 
1.2 - Classificação da matéria. Elemento químico. Alotropia; 
1.3 - Métodos de fracionamento de misturas homogêneas e de misturas heterogêneas; e 
1.4 - Equipamentos e segurança em laboratório. 

 
2 - ATOMÍSTICA …................................................................................................... 04 HORAS 

2.1 - Modelos atômicos;  
2.2 - Números atômico e de massa; isótopos, isóbaros e isótonos; e 
2.3 - Distribuição eletrônica energética. 

 
3 - RADIOATIVIDADE …......................................................................................... 06 HORAS 

3.1 - Introdução ao estudo da radioatividade; 
3.2 - Cinética das emissões; 
3.3 - Reações de transmutação; e 
3.4 - Fissão nuclear e fusão nuclear. 

 
4 - CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADES PERIÓDICAS  ….............................. 04 HORAS 

4.1 - Tabela periódica; 
4.2 - Raio atômico e energia de ionização;  
4.3 - Volume atômico e densidade; e 
4.4 - Eletroafinidade e eletronegatividade. 

 
5 - LIGAÇÕES QUÍMICAS …................................................................................... 07 HORAS 

5.1 - Ligação eletrovalente e covalente; 
5.2 - Hibridação e ressonância; 
5.3 - Geometria molecular; 
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5.4 - Polaridade das ligações e das moléculas; e 
5.5 - Ligação metálica. 
 

6 - FUNÇÕES INORGÂNICAS ................................................................................ 09 HORAS 
6.1 -  Estudo dos ácidos; 
6.2 - Estudo das bases; 
6.3 - Estudo dos sais; 
6.4 - Estudo dos óxidos iônicos e moleculares. Poluição atmosférica; 
6.5 - Estudo dos hidretos; 
6.6 - Observações práticas sobre ácidos e bases; e 
6.7 - Conceitos modernos de ácidos e bases. 

 
 
3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  

Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva em sala de aula, aula prática em laboratório e 
exercícios de fixação propostos pelo docente da disciplina. 

 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de três horas; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de duas horas. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1o Teste Periódico: unidade 1; 
- 1a  Prova Periódica: unidades 1 e 2; 
- 2o Teste Periódico: unidade 3; 
- 2a  Prova Periódica: unidades 3 e 4; 
- 3o Teste Periódico: unidade 5; 
- 3a  Prova Periódica: unidades 5 e 6; 
- Prova Final: unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6; e 
- Prova de Recuperação Final: unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Equipamento real; e 
e) Laboratório. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável: 
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química I. 2ª Edição. São Paulo: Ática, 2016. 
Complementares: 
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a) PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do 
cotidiano. 4ª Edição. São Paulo: Moderna, 2006. 

b) FONSECA, Martha Reis Marques da. Química III . 1ª Edição. São Paulo: Ática, 2016. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: BIOLOGIA                                                                    ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Analisar a origem e a evolução dos seres vivos, relacionando-as às descobertas científicas 
atuais, a classificação dos seres vivos sob o prisma da evolução da vida no tempo geológico e 
seus relacionamentos com questões ecológicas; 
- Produzir, por meio de textos, esquemas, tabelas e gráficos o conhecimento biológico trabalhado 
em sala de aula; e 
- Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia na compreensão de fenômenos das 
Ciências Naturais. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - BIOLOGIA - INTRODUÇÃO ….......................................................................... 02 HORAS 

1.1 - Método científico; e 
1.2 - Propriedades fundamentais da vida. 
 

2 - A ORIGEM DA VIDA …....................................................................................... 07 HORAS 
2.1 - Teorias relacionadas à origem da vida; 
2.2 - As características da Terra primitiva e formação das biomoléculas; 
2.3 - Surgimento da vida e a evolução metabólica; 
2.4 - Bioquímica Celular; e 
2.5 - Biologia e a origem da vida. 

 
3 - EVOLUÇÃO DOS EUCARIOTOS ….................................................................. 13 HORAS  

3.1 - A evolução das células eucarióticas; 
3.2 - Organelas citoplasmáticas e suas funções; 
3.3 - Membrana celular e o transporte de substâncias; 
3.4 - Processos energéticos celulares; 
3.5 - Núcleo celular e cromossomos; 
3.6 - Duplicação do DNA, transcrição e tradução gênica;  
3.7 - Crescimento e divisão celular; e 
3.8 - A evolução dos eucariotos. 

 
4 - OS PROTOZOÁRIOS E AS ALGAS  …............................................................. 07 HORAS 

4.1 - Caracterização dos Vírus e sua importância genética; 
4.2 - Caracterização do Reino Monera e sua importância ecológica e econômica; 
4.3 - Diversidade biológica dos protozoários; 
4.4 - Importância ecológica e econômica dos protozoários; 
4.5 - Diversidade biológica das algas; e 
4.6 - Importância ecológica e econômica das algas. 
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5 - FUNGOS …............................................................................................................. 03 HORAS 
5.1  - Diversidade biológica e reprodutiva; 
5.2  - Importância ecológica e econômica; e 
5.3  - Doenças causadas por vírus, micro-organismos e fungos. 

 
6 - VEGETAIS …......................................................................................................... 10 HORAS 

6.1  - Evolução e relações filogenéticas no tempo geológico; 
6.2  - Adaptações morfofuncionais ao meio ambiente; 
6.3  -  Evolução das estratégias reprodutivas e atividades socioeconômicas; 
6.4  -  Condução de água, sais minerais, e de nutrientes orgânicos;  
6.5  - Fluxo de energia e nutrição orgânica; e 
6.6  - Demonstrações Práticas. 

 
7 - ECOLOGIA …........................................................................................................ 15 HORAS 

7.1  - Conceitos básicos em ecologia; 
7.2  - Ciclos Biogeoquímicos; 
7.3  - Ecologia das comunidades; 
7.4  - Interferências antrópicas e educação ambiental;  
7.5  - Biologia da Conservação; e 
7.6  - Demonstrações Práticas. 

 
8 - FUNDAMENTOS DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA …............ ........................... 11 HORAS 

8.1  - Evidências da evolução; 
8.2  - Teoria moderna da evolução; 
8.3  - Fatores evolutivos;  
8.4  - Tipos de seleção e processos de especiação; e 
8.5  - Evolução biológica. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva e Demonstração Prática; e 
b) Serão feitas experiências e observações, acompanhadas de exercícios e exposições de assuntos 
para análise e discussão em grupo. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 6 (seis) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de três horas; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de duas horas. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1° Teste Periódico: unidade 1 e 2; 
- 1ª Prova Periódica: unidade 3; 
- 2° Teste Periódico: unidades 3 e 4; 
- 2ª Prova Periódica: unidades 4 e 5; 
- 3° Teste Periódico: unidades 6; 
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- 3ª Prova Periódica: unidades 7 e 8; 
- Prova Final: unidades 1 a 8; e 
- Prova de Recuperação Final: unidades 1 a 8. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b)  Projetor multimídia; e 
c) Computador. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável: 
AMABIS, José Mariano & Martho, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia Moderna. 
Vol. único. 4ª Ed. São Paulo: Editora Moderna, 2006. 
Complementar: 
LOPES, Sônia. Bio. Volume 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA                                                           ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Possuir conhecimento do funcionamento de dispositivos computacionais, assim como as 
funcionalidades lógicas de suas partes (CPU, Memórias, etc); 
- Conhecer as noções básicas de segurança digital; 
- Caracterizar os principais conceitos de Sistema de Comunicação; 
- Desenvolver raciocínio lógico aplicado à programação; e 
- Adquirir conceitos multidisciplinares, através da robótica educacional. 

 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - INTRODUÇÃO A PROCESSAMENTO DE DADOS ….................................. 18 HORAS 
1.1 -  Conceitos e Características de Hardware; 
1.2 -  Introdução aos Circuitos digitais; 
1.3 - Conceitos e Características de Sistemas Operacionais; 
1.4 - Conceitos e Características de Sistemas Utilitários e Aplicativos; 
1.5 - Conceitos e Características de Sistemas de Segurança; e 
1.6 - Conceitos e Características de Sistemas de Comunicação.  

 
2 - ROBÓTICA EDUCACIONAL …........................................................................ 40 HORAS 

2.1.- Introdução à lógica de Programação; 
2.2 - Desvio condicional; 
2.3 - Laços de repetição; 
2.4 - O que é Robótica Educacional; introdução à Robótica Educacional; história da Robótica 
Educacional; hardwares de ensino: placas (Lego Mindstorms, Arduino); sensores; motores; 
atuadores/conectores; softwares de ensino (controle de fluxo); 
2.5 - Física para robótica; 
2.6 - Apresentação e prática de Equipamentos e Ferramentas de apoio; 
2.7 - Arquitetura da placa Arduino; Shields; Energizando o Arduino; 
2.8 - Software de controle do Arduino; Estrutura da linguagem de programação; Bibliotecas; 
2.9 - Leds, Buzina e Botões; 
2.10 - LCD e comunicação serial; 
2.11 - Servo Motor; 
2.12 - Sonar; e 
2.13 - Motor DC e Ponte H. 
 
 

4 - PROJETO ….......................................................................................................... 10 HORAS 
3.1 -  Projeto e construção de um robô autônomo. 
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3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva e Aula Prática no Laboratório de Informática, 

sendo alocados até dois alunos por computador. 
 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 9 (nove) avaliações durante o ano, sendo 3 (três) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma: 

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de 3h; 
- uma Prova Prática  (PR), com peso três e carga horária de 40 minutos; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de 1h30m. 

A Prova Final e de Recuperação Final terão carga horárias de 1h30m. 
b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP, PR  e TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0;  
- 1ª Prova Prática  -  2.0;   
- 1ª Prova Periódica - 1.0  e 2.0;  
- 2º Teste Periódico - 2.0; 
- 2ª Prova Prática  -  2.0;   
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 3.0 e 4.0;  
- 3º Teste Periódico - 2.0;  
- 3ª Prova Prática  -  3.0;   
- 3ª Prova Periódica -  2.0 e 3.0;  
- Prova Final - 1.0 e  2.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0  e 2.0.  

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Quadro digital; 
e) Kits de Robótica; 
f) Software de Robótica, Circuito Digital e Programação em blocos; 
g) Exercícios de Fixação;  
h) Laboratório de informática;  
i) Internet e Serviços de Acesso à Rede; e 
j) Celular. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Complementares: 
a) VILLASBOAS Luiz Feilpe; VILLAS Marcos Vianna. Programação - Conceitos Técnicas e 

Linguagens. 10ª ed. Rio de Janeiro: Campus Editora, 2005. 
b) Disponível em: <http://www.arduino.cc>. Acesso em: 30 jan2019. 
c) Disponível em: <http://www.scratch.mit.edu>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
d) Disponível em: <http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: FILOSOFIA                                                                   ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 -  Definir conceitos, teorias e métodos filosóficos necessários à compreensão da realidade com 
que se defronta o homem na vida cotidiana; e 
 - Aplicar os conceitos da Filosofia na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins. 

 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - FILOSOFIA ANTIGA: DOS PRÉ-SOCRÁTICOS A SÓCRATES  ................ 10 HORAS 
1.1 - Pólis e Filosofia: a passagem do mito ao logos;  
1.2 - Pólis e Razão: debate em praça pública; 
1.3 - A busca da arché; 
1.4 - Pensadores de Mileto e Pitagóricos; 
1.5 - Os monistas: Heráclito e os pensadores Eleatas; 
1.6 - Os pluralistas: Empédocles, Leucipo e Demócrito; 
1.7 - Democracia ateniense; 
1.8 - Sofistas: A retórica;  
1.9 - Sócrates: debate com sofistas; e 
1.10 - Sócrates: diálogo crítico. 

 
2 - PLATÃO: ALICERCES DA FILOSOFIA OCIDENTAL ...... ......................... 05 HORAS 

2.1 - Dualismo platônico; 
2.2 - Demiurgo e o mundo; 
2.3 - Diálogos Platônicos; 
2.4 - Teoria das ideias; e 
2.5 - Reis-filósofos. 

 
3 - ARISTÓTELES: BASES DO PENSAMENTO LÓGICO E CIENT ÍFICO ....05 HORAS 

3.1 - Da sensação ao conceito; 
3.2 - Epagoge: o método indutivo; 
3.3 - Primeiro Motor; 
3.4 - Hilemorfismo teológico; e 
3.5 - Ética do meio-termo.  

 
4 - FILOSOFIAS HELENÍSTICAS .......................................................................... 05 HORAS 

4.1 - Do público ao privado; 
4.2 - Epicurismo: o prazer;  
4.3 - Estoicismo: o dever; 
4.4 - Pirronismo: a suspensão do juízo; e 
4.5 - Cisnismo. 
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5 - FILOSOFIA MEDIEVAL: PENSAMENTO CRISTÃO ........ .......................... 09 HORAS 

5.1 - Fé versus razão;  
5.2 - Razão e fé juntas; 
5.3 - Patrística; 
5.4 - Santo Agostinho; 
5.5 - Escolástica; 
5.6 - Santo Tomás de Aquino; e 
5.7 - A escolástica pós-tomista. 

 
 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva e exercícios de fixação propostos pelo docente da 
disciplina;  
b) As avaliações serão realizadas com questões investigativas e para reflexão, ao longo do ano 
letivo; e 
c) Para o melhor desenvolvimento dos conhecimentos trabalhados, serão propostas leituras de 
textos complementares para reforçar o aprendizado e ampliar o contido nas referências 
bibliográficas. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota das 
avaliações aplicadas em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a  
décimos; e 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0; 
- 2º Teste Periódico - 2.0; 
- 2ª Prova Periódica - 3.0; 
- 3º Teste Periódico - 4.0; 
- 3ª Prova Periódica - 5.0;  
- Prova Final - 1.0 a 5.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0 a 5.0. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; e 
c) Computador. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável:  
COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. 2ª Ed. São Paulo: 
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Saraiva, 2013. 

Complementares:   
a) MARCONDES, D. Textos Básicos de Filosofia dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6ª 

edição. 1999, 2007, Jorge Zahar Editor. 
b) MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: Dos pré-socráticos a Wittgenstein. 

13ª edição revista e ampliada. 1997, 2007, Jorge Zahar Editor. 
c) CHAUI, Marilena. Filosofia. 2ª Ed. Editora Ática. São Paulo. 2010. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA                                                              ATUALIZADO EM 2019  

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

-  Analisar situações com que nos defrontamos no cotidiano, em suas múltiplas relações sociais, 
fundamentado no conhecimento sociológico; 
-  Compreender a linguagem, códigos e símbolos próprios da Sociologia; 
-  Reconhecer a disciplina como campo científico; e 
-  Diferenciar a disciplina do senso comum. 

 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: UMA CARACTERÍSTICA FU NDAMENTAL 
DAS SOCIEDADES HUMANAS.................................................................................06 HORAS 

1.1 - Primeiras palavras;         
1.2 - As diferentes formas de conhecimento; 
1.3 - Ciência e senso comum: opostos ou complementares;     
1.4 - A Contribuição da Sociologia para a interpretação; 
1.5 - Os métodos de análise sociológica da realidade social; e     
1.6 - A sociologia e a interpretação da sociedade do século XXI. 

 
2 - A SOCIOLOGIA E A RELAÇÃO ENTRE INDIVÍDUO E A SO CIEDADE..06 HORAS          

2.1 - A relação entre indivíduo e sociedade: perspectivas sociológicas clássicas; e 
2.2 - A relação entre indivíduo e sociedade: perspectivas sociológicas contemporâneas. 

 
3 - CULTURA E SOCIEDADE: CULTURA, PODER E DIVERSIDA DE NAS RELAÇOES 
COTIDIANAS................................................................................................................10 HORAS 

3.1 - Cultura e vida social; 
3.2 - Escolas antropológicas; 
3.3 - Ideologia e comportamento social; 
3.4 - Cultura e ideologia; e 
3.5 - Indústria cultural e meios de comunicação de massa. 

 
4 - SOCIALIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL................. .......................................06 HORAS          

4.1 - O processo de socialização; e 
4.2 - Controle social. 

 
5 - RAÇA, ETNIA E MULTICULTURALISMO................ .....................................06 HORAS 

5.1 - Preconceito, discriminação e segregação; 
5.2 - Raça, racismo e etnia: aspectos socioantropológicos; e 
5.3 - Multiculturalismo, interculturalidade e ação afirmativa. 
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3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva; 
b) As avaliações serão realizadas com questões investigativas e para reflexão, ao longo do ano 
letivo; e 
c) Para o melhor desenvolvimento dos conhecimentos trabalhados, serão propostas leituras de 
textos complementares para reforçar o aprendizado e ampliar o contido nas referências 
bibliográficas. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 08 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete.  

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0 , 1.1,.1.2, e 1.3; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6; 
- 2º Teste Periódico - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.0; 
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 , 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5; 
- 3º Teste Periódico - 4.0,4.1, 4.2 e 5.0; 
- 3ª Prova Periódica - 4.0,4.1, 4.2 , 5.0, 5.1, 5.2, e 5.3; 
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e 5.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e 5.0. 

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada bimestre; e  
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia;  
c) Computador; e 
d) Quadro digital. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
SILVA, Afrânio; Bruno Loureiro; Cassia Miranda, e outros autores. Sociologia em movimento. 
Vol. Único 2ª Ed.  São Paulo: Editora Moderna, 2016. 
Complementar: 
BONEMY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca; EMERIQUE, Raquel; O’DONNELL, Júlia. 
Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Vol. único 2ª Ed. São Paulo: Editora 
Brasil/Fundação Getúlio Vargas, 2013. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: INSTRUÇÃO MILITAR-NAVAL                              ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 83 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  

Identificar as características básicas da vida militar naval e os principais aspectos referentes à 
navegação, objetivando o desenvolvimento da mentalidade marítima. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - PROCEDIMENTO MILITAR NAVAL E PUBLICAÇÕES DA MB ............. 08 HORAS 
1.1 - Organograma básico simplificado da MB. Cadeia de Comando da MB. Missão da MB. 
Tarefas básicas do Poder Naval. Atividades subsidiárias da MB; 
1.2 - Organização operativa da MB e seus principais meios navais, aeronavais e de fuzileiros 
navais; 
1.3 - Estatuto dos Militares. Preceitos da Ética Militar e as manifestações essenciais do valor 
militar. Direitos e deveres dos militares; 
1.4 - Cerimonial da MB. Honras de Portaló. Direito às Honras de Portaló. Toques, continência 
e salvas. Situações nas quais não são prestadas honras. Situações nas quais não são prestados 
toques, continências e salvas. Permissão para largar embarcação ou viatura. Postos de 
continência. Dispensa de continência individual. Quando a continência individual não é 
executada. Cerimonial à Bandeira Nacional, procedimentos. Entrada e saída de bordo durante 
o cerimonial à Bandeira Nacional; 
1.5 - RCONT. Sinais de respeito. Militares que se deslocam juntos. Deslocamento em via com 
lado interno e externo. Deslocamento de militares em grupo. Apressar o passo ao ser chamado 
por superior hierárquico. Apresentar-se ao mais antigo antes de se sentar, caso o rancho já 
tenha se iniciado. A continência individual. A impessoalidade da continência que visa a 
autoridade e não a pessoa. A obrigatoriedade de retribuir a continência individual caso 
uniformizado. Direito à continência individual. Quando prestar a continência individual para o 
Hino Nacional. Apresentação de militar à superior hierárquico; 
1.6 - Propósito da OGSA. Obrigatoriedade de seu pleno conhecimento. Exemplos dos 
conceitos presentes na OGSA. Definição de Armada. Definição de Força. Definição de 
Esquadra. Definição de Força Naval. Definição de Força Aeronaval. Definição de Força de 
Fuzileiros Navais. Definição de Oficialidade. Definição de Guarnição. Definição de 
Tripulação. Comunicação para fora da unidade. Discussão ou divulgação de assuntos. 
Aspecto fisionômico dos militares; e 
1.7 - RICN. Os Chefes de Departamento. Aptidão para o Oficialato. Recompensas e prêmios 
escolares. Transferência para a EN. Atividades Extracurriculares. Atividades para Alunos 
menores de idade. Transgressões e penas disciplinares. Conselho de Ensino. 

 
2 - NOÇÕES SOBRE NAVIOS I  …......................................................................... 07 HORAS 

2.1 - Bordos de uma embarcação (Boreste e Bombordo). Proa, popa e meia nau. Conveses. 
Mastros. Passadiço e Tijupá. Obras vivas e obras mortas. Praças de máquinas. Praça 
D`Armas. Camarotes e cobertas; e 
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2.2 - Generalidades sobre navios de guerra. 
 
3 - EMBARCAÇÕES MIÚDAS …............................................................................ 05 HORAS 

3.1 - Descrição e nomenclatura das embarcações miúdas. 
 
4 - EMBARCAÇÕES A REMO …........................................................................… 06 HORAS 

4.1 - Descrição das principais partes de uma embarcação a remo; e 
4.2 - Procedimentos para arriar e içar, embarque e desembarque, vozes de comando. 

 
5 - PROCEDIMENTOS E TRABALHOS MARINHEIROS …........ .................… 10 HORAS 

5.1 -  Definição e aplicação dos cabos utilizados a bordo e a terminologia empregada; 
5.2 -  Terminologia naval utilizada no emprego de cabos; 
5.3 -  Nós e voltas: tipos, empregos e modos de execução; 
5.4 -  Prática com nós e voltas; e 
5.5 - Prática com apetrechos do convés e terminologia naval. 

 
6 - HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS I.......................................................… 03 HORAS 

6.1 - Conceitos básicos de primeiros socorros em caso de acidentes, higiene pessoal e ambiental; 
6.2 - Procedimentos em caso de hemorragia, ferimentos, contusão, distensão, entorse, luxação e 
fratura; e 
6.3 - Transporte de acidentado e o procedimento em caso de “estado de choque” e “afogamento”. 

 
7 - SOBREVIVÊNCIA NO MAR ….......................................................................... 04 HORAS 

7.1 - Aspectos básicos de segurança no mar; e 
7.2 - Procedimentos e principais equipamentos que favorecem a sobrevivência no mar. Coletes 
e Balsas Salva-vidas. EPIRB. 

 
8 - HISTÓRIA E TRADIÇÕES NAVAIS …............................................................. 06 HORAS 

8.1 -  Linguajar e gíria marinheira; 
8.2 - Os vultos navais da Marinha do Brasil desde o Brasil Colônia até os dias atuais; 
8.3 - Participação da MB nas Guerras da Independência e no período Imperial até a Regência; 
8.4 - Participação da MB nas Guerras externas do 2º reinado;    
8.5 - Participação da MB na Proclamação da República e na Revolta da Armada; e    
8.6 - A participação da Marinha brasileira na 1ª e 2ª Guerras Mundiais. 

 
9 - ETIQUETA SOCIAL I …...................................................................................... 05 HORAS 

9.1 - Principais regras do bom convívio social; e 
9.2 - Principais normas do bem estar à mesa. 

 
10 - INTRODUÇÃO À LIDERANÇA I …............................................................... 04 HORAS 

10.1 -  Bases fundamentais para a formação de uma liderança; 
10.2 -  Liderança e pós-modernidade; e 
10.3 -  A importância do exemplo. Estudos de caso. 

 
11 - CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES A VELA …............................................. 04 HORAS 

11.1 -  Partes componentes de uma embarcação a vela e suas funções; e  
11.2 - Condução de embarcações a vela, fenômenos naturais relacionados e precauções de 
segurança. 

 
12 - NOÇÕES BÁSICAS DE NAVEGAÇÃO I..........................................................06 HORAS 

12.1 - Carta náutica, pontos cardeais e rosa dos ventos; 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 54 de 157 - 
 

12.2 - Noções básicas de latitude e longitude na projeção de mercator; 
12.3 - Milha Náutica, sua origem e seu uso em navegação; 
12.4 - Rumo, marcação relativa, marcação polar e marcação verdadeira. Localização de objetos 
a partir de marcações; 
12.5 - Exercícios de Rumo, marcação relativa, marcação polar e marcação verdadeira. 
Localização de objetos a partir de marcações; e 
12.6 - Exercícios na carta náutica:  latitude e longitude, pontos cardeais e rosa dos ventos. 

 
13 - PRÁTICA MARINHEIRA …............................................................................. 15 HORAS 

13.1  -  Prática de vela e escaler a vela. 
 

 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, Aula Prática, Palestra, Estudo de Casos e 
Dinâmica de Grupo; 
b) Serão feitas observações em campo, acompanhadas de aulas práticas e exposições de assuntos 
para análise com discussão em grupo;  
c) Serão desenvolvidas noções básicas de música, por meio dos cantos cívicos nacionais - hinos 
e canções, nos tempos alocados para o Ensino Militar Naval;  
d) Será realizada a prática marinheira nas embarcações tipo “Escaler a Vela” do Grêmio de Vela 
do Colégio Naval (GVCN) nos tempos alocados para o Ensino Militar Naval, a fim de incutir no 
preparo do futuro Aspirante a formação marinheira, em geral, e a prática da liderança, 
autoconfiança e capacidade de manobrar, navegar e trabalhar em equipe, em particular. Tal 
prática será precedida de um adestramento sobre a utilização das embarcações; e 
e) A aula 12.5 será ministrada por meio de exercícios práticos, na sala de aula de Navegação. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) Avaliações e unidades de ensino: primeiro teste periódico UE 1;  primeira prova periódica UE 
1 e 2; segundo teste periódico UE 3 e 4; segunda prova periódica UE 3, 4 e 5; terceiro teste 
periódico UE 6 e 7; e terceira prova periódica UE 8 a 12. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Embarcações a remo; 
e) Mesa de rancho; 
f) Carta náutica; 
g) Balsa salva-vidas; 
h) Embarcação miúda; 
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i) Laboratório de Navegação; e 
j) Avisos de Instrução (AvIn) e Escaleres a Vela. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável:  
BRASIL. Marinha do Brasil. Colégio Naval. Apostila de Instrução Militar Naval - 1º Ano. 
Angra dos Reis. 1ª Revisão. 2017.  
Complementares:     
a) BRASIL. Marinha do Brasil. Diretoria de Ensino da Marinha. Estudo de Casos. 2ª Ed. 1999. 
b) _____. Manual de Liderança. DEnsM-1005. Rio de Janeiro, 2018. 
c) _____. Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Vade-Mécum 

Naval. Edição revisada, 2009. 
d) _____. Serviço de Relações Públicas da Marinha. Vultos da História Naval. 2000. 
e) FONSECA, Maurílio. Arte Naval. Volume I e II. Rio de Janeiro: Escola Naval, 1979. 
f) LYRA, Márcio. Tradição do mar: usos, costumes e linguagem. 6ª Ed. SRPM, 1987. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                   ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                 CARGA HORÁRIA: 155 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
     Demonstrar desempenho e higidez física, dentro dos padrões em vigor, necessários para a   
formação militar-naval. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - GINÁSTICA DE EFEITOS GERAIS ….............................................................35 HORAS 
1.1 - Alongamento e aquecimento dos grupos musculares; 
1.2 - Realização de exercícios de resistência muscular localizada; 
1.3 - Realização de exercícios de ginástica em aparelho; e 
1.4 - Realização de exercícios de flexibilidade. 

 
2 - MÉTODOS DE TREINAMENTO ...................................................................... 30 HORAS 

2.1 - Treinamento de circuito; 
2.2 - Treinamento de intervalo; 
2.3 - Treinamento de força; e 
2.4 - Técnica de Fartlek. 

 
3 - RESISTÊNCIA AERÓBICA …........................................................................... 45 HORAS 

3.1 - Corrida em percursos diversos, grama, areia, terra e asfalto. 
 

4 - NATAÇÃO  …........................................................................................................ 35 HORAS 
4.1 - Educativos e correção do nado crawl; 
4.2 - Educativos e correção do nado costas; e 
4.3 - Flutuação no mar. 

 
5 - JOGOS DESPORTIVOS ….................................................................................. 10 HORAS 

5.1 - Noções de desportos, necessárias ao aprimoramento do Aluno. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) As aulas serão conduzidas utilizando-se, principalmente, as técnicas de Aula Prática e  
Demonstração Prática; 
b) Devido à natureza da disciplina, as UE serão trabalhadas simultaneamente; e 
c) No início do ano letivo, os Alunos serão submetidos ao exame de nivelamento físico (ENF), 
composto por cinco testes de avaliação física por modalidade, visando ao nivelamento das 
turmas de Educação Física (EDF). 
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4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Os Alunos na disciplina de EDF serão submetidos a 02 (duas) Provas de Verificação Física 
(PVF), constituídas pelos testes de avaliação física, nas modalidades de: natação, corrida, 
permanência, barra e abdominal: 

- Primeira Prova de Verificação Física (1ª PVF) - ocorrerá ao final do primeiro semestre de 
cada ano letivo; 
- Segunda Prova de Verificação Física (2ª PVF) - ocorrerá ao final do segundo semestre de 
cada ano letivo; 
- Prova Final (PF) - terá caráter de recuperação para os Alunos que não atingirem o índice de 
aprovação direta em um ou mais testes de avaliação física da 2ª PVF, realizando somente o(s) 
teste(s) em cuja(s) modalidade(s) não foi atingido o grau de aprovação; e 
- Prova de Recuperação Final (PRF) - terá caráter de recuperação para os Alunos que não 
atingirem o índice exigido em um ou mais testes de avaliação física da PF, realizando 
somente o(s) teste(s) em cuja(s) modalidade(s) não foi atingido o grau de aprovação. 

b) O ENF e as PVF serão compostos por cinco testes de avaliação física (TA) por disciplina, 
todos de caráter eliminatório e classificatório, constituídos conforme o sumário das disciplinas de 
EDF-1 (1º ano), EDF-2 (2º ano) e EDF-3 (3º ano); 
c) Os 5 (cinco) TA destinados à realização da Prova de Verificação Física (PVF) foram incluídos 
na UE 5; 
d) Os resultados dos testes de avaliação física serão expressos em uma escala numérica, de 0 
(zero) a 10 (dez), conforme índices estabelecidos no sumário da disciplina; 
e) Para efeito de classificação, o Grau de Classificação (GC) será expresso pela média aritmética 
das modalidades da 1ª e 2ª PVF: 

 

GC = A1+ B1+ C1 + N1 + P1+ A2 + B2 + C2 + N2 + P2 

 10 
 

Onde: 
A1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Abdominal na 1ª PVF; 
B1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Barra na 1ª PVF; 
C1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Corrida na 1ª PVF; 
N1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Natação na 1ª PVF; 
P1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Permanência na 1ª PVF; 
A2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Abdominal na 2ª PVF; 
B2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Barra na 2ª PVF; 
C2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Corrida na 2ª PVF; 
N2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Natação na 2ª PVF; e 
P2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Permanência na 2ª PVF. 

 
f) Para efeito de aprovação, será considerado aprovado na disciplina de EDF o Aluno que atingir o 
índice correspondente ao grau igual ou superior a 7 (sete) em todos os testes de avaliação física da 
2ª PVF; 
g) O Aluno que for submetido à PF e à PRF, deverá alcançar no mínimo o grau 5 (cinco) no(s) 
teste(s) de avaliação física a que for submetido, não sendo os resultados obtidos computados no GC; 
h) Será considerado reprovado na disciplina de EDF o Aluno que não atingir grau 5 (cinco) em um 
ou mais testes de avaliação física aplicados na PRF; 
i) O Aluno que não puder realizar qualquer teste de avaliação física, por motivo de incapacidade 
física eventual, comprovada pelo Departamento de Saúde, ou por necessidade de serviço ou de 
ordem social, poderá, mediante autorização do Comandante do Corpo de Alunos, realizá-lo em 2ª 
chamada, tão logo cessem as razões impeditivas; 
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j) No caso de o motivo impeditivo ocorrer por ocasião da 2ª PVF, a segunda chamada será realizada 
até a data anterior marcada para a PRF; 
k) Quando o motivo impeditivo ocorrer por ocasião da PRF, o Aluno deverá realizar a referida 
prova, em 2ª chamada, até a data do encerramento do ano letivo; 
l) Se a incapacidade física eventual, amparada com parecer favorável e comprovada pelo 
Departamento de Saúde, ocorrer ou persistir até a data de realização da PRF, para o Aluno que tiver 
índice igual ou superior a 5 (cinco) em cada teste registrado na 1ª PVF ou no ENF do ano letivo em 
curso, será considerado o grau 5 (cinco) para aprovação, atribuído ao(s) teste(s) de avaliação física 
não realizado(s) na 2ª PVF; 
m) Se a incapacidade física eventual, amparada com parecer favorável e comprovada pelo 
Departamento de Saúde, impossibilitar avaliação em EDF, o caso será apreciado de acordo com o 
item Renovação de Matrícula das Normas para o Curso de Preparação de Aspirantes; e 
n) Em situações excepcionais em que o Aluno, pelos motivos referidos no item “i”, não tenha 
possibilidade de cumprir os prazos estabelecidos no currículo, a critério do Comandante do Colégio 
Naval (CN), poderá ser realizada nova prova, que terá como prazo limite, para o 1º ano, o início do 
Período de Adaptação do Colégio Naval; 
o) As Modalidades para a PVF são as seguintes: 
 
Abdominal:  
- o Aluno deverá executar o maior número de flexões abdominais durante 01 (um) minuto; 
- Serão computados apenas os movimentos completos, ou seja, posição inicial em decúbito dorsal, 
pernas fletidas, com apoio nos pés, e braços entrelaçados sobre o peito, não devendo estes se 
afastar; o Aluno deverá flexionar o tronco até que os antebraços toquem as coxas, voltando à 
posição inicial; 
- os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices para o 
Abdominal. 
 
Corrida:  
- Percurso de 2.400 metros; 
- Pista de atletismo ou percurso de rua previamente demarcado; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices para a 
corrida. 
 
Natação: 
- Percurso de 100 metros; 
- Piscina de 25 ou 50 metros, com um Aluno por raia, sendo a saída obrigatória a partir dos blocos 
de partida das piscinas; 
- Não será permitido, durante a virada do percurso, contato superior a 03 (três) segundos com a 
borda, bem como a permanência nas raias ou bordas laterais; 
- Não haverá exigência de estilo; 
- Não será permitido o uso de implementos que auxiliem a flutuação ou a propulsão; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices para a 
Natação. 
 
Permanência: 
- O Aluno deverá flutuar na posição vertical, preferencialmente na piscina, sem qualquer tipo de 
ajuda, por um tempo pré-estabelecido; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices para a 
Permanência. 
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Flexões na Barra: 
- Como posição inicial, o Aluno deverá estar em suspensão alongada, com empunhadura livre; 
- O Aluno deverá executar a flexão dos braços até que seu queixo ultrapasse o nível da barra, 
voltando à posição inicial, quando será considerado um movimento completo; 
- Serão computados os movimentos completos realizados sucessivamente, partindo da posição 
inicial, até o final da série; 
- O contato do Aluno com o solo ou qualquer outro tipo de ajuda interromperá o teste, sendo 
computados, apenas, os movimentos completos realizados até o momento da falta; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices para a 
Flexão na Barra. 
 
p) TABELA DE ÍNDICES PARA A PVF;  
 

TESTES 
GRAUS 

ABDOMINAL 
(em repetições) 

FLEXÃO NA 
BARRA 

(em repetições) 

PERMANÊNCIA 
Na água 

(minutos) 

NATAÇÃO 
(100 m) 

(em minutos e 
segundos) 

CORRIDA 
(2400 m) 

(em minutos e 
segundos) 

ZERO 
Menor ou igual a 

16 
ZERO 10'' 

Maior ou igual a 
3'46'' 

Maior ou igual a 
15'14'' 

0,5 17- 18 X 15'' 3'39'' a 3'45'' 15'03'' a 15'13'' 

1,0 19 - 20 X 30'' 3'32'' a 3'38'' 14'52'' a 15'02'' 

1,5 21 - 22 X 45'' 3'25'' a 3'31'' 14'41'' a 14'51'' 

2,0 23 - 24 X 1' minuto 3'18'' a 3'24'' 14'30'' a 14'40'' 

2,5 25 - 26 X 1'30'' 3'11'' a 3'17'' 14'19'' a 14'29'' 

3,0 27 - 28 X 2 minutos 3'04'' a 3'10'' 14'03'' a 14'18'' 

3,5 29 - 30 X 3 minutos 2'57'' a 3'03'' 13'47'' a 14’02'' 

4,0 31 - 32 X 4 minutos 2'50'' a 2'56'' 13'31'' a 13'46'' 

4,5 33 - 34 X 5 minutos 2'43'' a 2'49'' 13'15'' a 13'30'' 

5,0 35 - 36 1 6 minutos 2'36'' a 2'42'' 12'59'' a 13'14'' 

5,5 37 - 38 2 7 minutos 2'29'' a 2'35'' 12'43'' a 12'58'' 

6,0 39 - 40 3 8 minutos 2'22'' a 2'28'' 12'27'' a 12'42'' 

6,5 41 - 42 4 9 minutos 2'15'' a 2'21'' 12'11'' a 12'26'' 

7,0 43 - 44 5 10 minutos 2'08'' a 2'14'' 11'55'' a 12'10'' 

7,5 45 - 46 6 11 minutos 2'01'' a 2'07'' 11'39'' a 11'54'' 

8,0 47 - 48 7 12 minutos 1'54'' a 2'00'' 11'23'' a 11'38'' 

8,5 49 - 50 8 13 minutos 1'47'' a 1'53'' 11'07'' a 11'22'' 

9,0 51 - 52 9 14 minutos 1'40'' a 1'46'' 10'49'' a 11'06'' 

9,5 53 - 54 10 15 minutos 1'33'' a 1'39'' 10'33'' a 10'48'' 

10,0 
Igual ou menor que 

55 
11 16 minutos 

Igual ou menor 
que 1'32'' 

Igual ou menor 
que 10'32'' 

 
 
5) REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
Complementar: 
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BRASIL. Marinha do Brasil. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. CGCFN-15 (1ª 
Edição). Normas sobre Treinamento Físico Militar e Teste de Avaliação Física na Marinha do 
Brasil. Rio de Janeiro, 2018. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                 CARGA HORÁRIA: 170 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Aplicar os conceitos matemáticos na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - MATRIZES …........................................................................................................ 10 HORAS 
1.1 - Matrizes e suas representações; 
1.2 - Matrizes como tabelas do cotidiano; 
1.3 - Igualdade entre matrizes; 
1.4 - Operações de adição, multiplicação por um escalar e de multiplicação de matrizes; e 
1.5 - Determinação da Matriz Inversa. 
 

2 - DETERMINANTES ….......................................................................................... 10 HORAS 
2.1 - Determinante de uma matriz de ordem n; 
2.2 - Cálculo de determinante por recorrência, Sarrus, Laplace e Chió; 
2.3 - Aplicação das propriedades dos determinantes em situações problemáticas;  
2.4 - Matriz inversa de uma matriz através de determinantes; e 
2.5 - Matriz de Vandermonde. 

 
3 - COORDENADAS CARTESIANAS NO PLANO ….......................................... 11 HORAS 

3.1 - Plano cartesiano; 
3.2 - Distância entre dois pontos;  
3.3 - Cálculo das coordenadas do ponto que divide um segmento numa razão dada; 
3.4 - Condição de Alinhamento de três pontos; e 
3.5 - Área do triângulo conhecidas as coordenadas dos vértices. 

 
4 - ESTUDO DA RETA NO PLANO ….....................................................................11 HORAS 

4.1 - Diversas formas de equações de reta; 
4.2 -  Gráfico de uma reta no plano; 
4.3 - Pertinência entre ponto e reta; 
4.4 - Ponto de intersecção entre duas ou mais retas; 
4.5 - Feixe de retas; 
4.6 - Posições relativas entre duas retas; 
4.7 - Coeficiente angular da reta; 
4.8 - Equação da reta dão um ponto e a direção; 
4.9 - Ângulo entre duas retas; 
4.10 - Translação e rotação de sistemas de coordenadas cartesianas; e 
4.11 - Representação gráfica de uma inequação do 1º grau. 
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5 - RETAS E PLANOS NO ESPAÇO ….................................................................. 06 HORAS 
5.1 - Retas no espaço e suas posições; 
5.2 - Planos no espaço; e 
5.3 - Problemas que impliquem a aplicação dos teoremas e propriedades das retas e planos no 
espaço. 

 
6 - ÂNGULOS - DIEDROS - TRIEDROS …........................................................... 05 HORAS 

6.1 - Ângulos entre retas e entre retas e planos; 
6.2 - Diedros, sua classificação e suas propriedades; e 
6.3 - Triedros, sua classificação e suas propriedades. 

 
7 - POLIEDROS CONVEXOS ….............................................................................. 07 HORAS 

7.1 - Poliedros convexos e regulares e suas propriedades; 
7.2 - Problemas sobre áreas, ângulos e diagonais; e 
7.3 - Problemas sobre o teorema de Euller. 

 
8 - SISTEMAS LINEARES …...................................................................................12 HORAS 

8.1 - Resolução de sistemas lineares pelo método do escalonamento; 
8.2 - Representação matricial de um sistema linear; 
8.3 - Resolução de sistemas lineares pela regra de Cramer; 
8.4 - Resolução de sistemas lineares por Escalonamento Acelerado; 
8.5 - Problemas resolvidos por sistemas; 
8.6 - Resolução de sistemas lineares pela regra de Rouche-Capelli; 
8.7 - Discussão de Sistemas com m incógnitas e n equações (m>n , m=n e m<n); e 
8.8 - Posição relativa de três planos. 
 

9 - ANÁLISE COMBINATÓRIA …......................................................................... 14 HORAS 
9.1 - Pilares da Análise Combinatória; 
9.2 - Resolução de problemas, utilizando-se o princípio fundamental da contagem; 
9.3- Grupamentos de objeto; 
9.4 - Fatorial de um número natural; 
9.5 - Resolução de problemas, usando as fórmulas de  permutações  simples e com repetição; 
9.6 - Resolução de problemas, usando as fórmulas de  Combinações  simples e com repetição; 
9.7 - Quantidade de soluções de uma equação em N; e 
9.8 - Problemas de partição ordenada e não ordenada. 

 
10 - DISTÂNCIA DE PONTO A RETA …............................................................... 04 HORAS 

10.1 - Translação e rotação de sistemas de coordenadas cartesianas;  
10.2 - Aplicação, em situações problemáticas, da fórmula de distância de um ponto à reta; e 
10.3 - Representação gráfica de uma inequação do 1º grau. 

 
11 - ESTUDO DA CIRCUNFERÊNCIA NO PLANO …...................................... 09 HORAS 

11.1 - Equação de uma circunferência no plano;  
11.2 - Posições relativas entre uma circunferência e um ponto; 
11.3 - Posição relativas entre uma reta e uma  circunferência; 
11.4 - Posição relativa entre duas circunferências; 
11.5 - Inequação de segundo grau em duas variáveis; e 
11.6 - Equações de retas tangentes à circunferência. 

 
12 - PRISMAS …..........................................................................................................06 HORAS 

12.1 - Os prismas e seus diferentes tipos; 
12.2 - Problemas sobre áreas, volume, diagonal, seções dos prismas regulares e paralelepípedos; e. 
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12.3 - Troncos de prismas e cálculos de suas medidas. 
 
13 - PIRÂMIDES E TRONCOS DE PIRÂMIDES …............................................. 08 HORAS 

13.1 - Pirâmides, seus troncos e elementos; 
13.2 - Problemas sobre áreas, volumes e relações entre as dimensões das pirâmides e seus 
troncos; e 
13.3 - Resolução de problemas objetivos. 

 
14 - BINÔMIO DE NEWTON ….............................................................................. 08 HORAS 

14.1 - Demonstrar a fórmula do Binômio de Newtom; 
14.2 - Aplicação da fórmula de Newton e as suas propriedades; 
14.3 - Determinar um termo qualquer do binômio; 
14.4 - Triângulo aritmético de Pascal; e 
14.5 - Soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento do binômio. 

 
15 - ESTUDO DAS CÔNICAS NO PLANO …........................................................ 10 HORAS 

15.1 - Seções planas do cone circular reto; 
15.2 - Relação entre uma cônica e sua equação cartesiana; 
15.3 - Construção de cônicas (elipse); 
15.4 - Construção de cônicas (hipérbole); 
15.5 - Construção de cônicas (parábola); 
15.6 - Problemas de tangência para cônicas; 
15.7 - Cônicas como lugar geométrico; e 
15.8 - Cônicas oblíquas. 

 
16 - CILINDROS E TRONCOS DE CILINDROS …............................................. 08 HORAS 

16.1 - Geração da superfície cilíndrica; 
16.2 - Problemas sobre área e volume dos cilindros;  
16.3 - Tronco do cilindro; e 
16.4 - Cálculo do volume do cilindro.  

 
17 - CONE E TRONCO DE CONE …...................................................................... 07 HORAS 

17.1 - Geração da superfície cônica; 
17.2 - Problemas sobre áreas, volume e relações entre os elementos de um cone de revolução; 
17.3 - Tronco de cone; e 
17.4 - Cálculo das medidas de um cone. 

 
18 - PROBABILIDADE …......................................................................................... 10 HORAS 

18.1 - Definição de um evento em um espaço amostral; 
18.2 - Probabilidade de um evento em um espaço amostral equiprovável; 
18.3 - Regra do produto; 
18.4 - Resolução de problemas sobre a probabilidade condicional; 
18.5 - Eventos independentes; e 
18.6 - Aplicação da Lei Binominal da Probabilidade. 

 
19 - ESTUDO DAS DEGENERAÇÕES DAS CÔNICAS ….................................. 06 HORAS 

19.1 - Reconhecimento de uma cônica através da fatoração; e 
19.2 - Reconhecimento de uma cônica e de suas degenerações através da transformação 
linear. 
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20 - ESFERA E SUAS PARTES …........................................................................... 08 HORAS 
20.1 - A esfera, suas gerações e partes; 
20.2 - Problemas sobre área, volume e relações na superfície esférica e na esfera; 
20.3 - Cálculo da área e o volume das partes da esfera e de sua superfície; e 
20.4 - Cálculo das distâncias polares e seções de uma esfera. 

 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva; 
b) Após a apresentação de conceitos ou deduções de fórmulas, deverão ser realizados exercícios 
simples de aplicação imediata; e 
c) Após cada duas aulas teóricas, será programada uma aula destinada à resolução de exercícios. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três  e carga horária de 3h; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete  e carga horária de 3h. 

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0, 3.0 e 5.0; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0; 
- 2º Teste Periódico - 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0; 
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 4.0, 8.0, 9.0, 10.0 e 11.0; 
- 3º Teste Periódico - 9.0, l0.0, 11.0, 12.0, 13.0 e 15.0; 
- 3ª Prova Periódica - 9.0, 11.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0 e 20.0; 
- Prova Final - 5.0, 9.0, 11.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 e 18.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 5.0, 9.0, 11.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 e 18.0. 

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota dos TP, aplicados em cada trimestre; e 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Folhas Instrucionais; 
c) Geradorde gráficos (Geogebra); 
d) Projetor multimídia; e 
e) Computador. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensáveis: 
a) DOLCE, Osvaldo Pompeo. Fundamentos da Matemática Vol. X. São Paulo.Ed. Atual, 2013 
b) IEZZI, Gelson et alli. Fundamentos de matemática elementar Vol. IV. São Paulo, Ed. Atual, 

2013. 
c) _____.  Fundamentos de matemática elementar Vol. V. São Paulo, Editora Atual, 2013. 
d) _____.  Fundamentos de matemática elementar Vol. VII. São Paulo, Editora Atual, 2013.   
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                 CARGA HORÁRIA: 136 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Analisar e aplicar os recursos expressivos da língua por meio de uma abordagem linguístico  -
discursiva, que contribua para o desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e 
produção de textos. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - GRAMÁTICA: AS CATEGORIAS LINGUÍSTICO-GRAMATICAI S NA CONSTRUÇÃO 
DOS TEXTOS E DE SEUS SENTIDOS ….............................................................. 49 HORAS 

1.1 - Interpretação de textos: erros clássicos, estratégias de leitura; 
1.2 - O verbo: emprego de tempos e modos, aspectos verbais e correlação temporal; 
1.3 - Substantivo: elemento nominalizador e de coesão lexical;   
1.4 - O artigo: elemento de generalização e especificação;  
1.5 - O numeral: elemento de coesão referencial;  
1.6 - O adjetivo: seus caracteres explicativo e restritivo e morfossemânticos;  
1.7 - O advérbio: indicador de circunstâncias, modalizações e referências;  
1.8 - Pronomes: elementos coesivos e seu emprego lógico-semântico-discursivo; 
1.9 - A conjunção e o estabelecimento de relações semânticas e lógicas; 
1.10 - A preposição: um termo relacional e seus valores semânticos; 
1.11 - Aplicação discursiva do Sujeito e do Predicado; 
1.12 - A funcionalidade dos termos ligados ao verbo: Objeto Direto, Objeto Indireto, Adjunto 
Adverbial e Agente da Passiva; 
1.13 - Predicativo: um elemento qualificador do Sujeito e do Objeto; 
1.14 - A funcionalidade dos termos ligados ao nome: Adjunto Adnominal e Complemento 
Nominal; 
1.15 - A discursividade dos termos ligados ao nome: Aposto e Vocativo; e 
1.16 - Aspectos linguístico-gramaticais para a produção de textos. 
 

2 - PRODUÇÃO DE TEXTO - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA:  INTERPRETAÇÃO, 
PRODUÇÃO E REESCRITA DE TEXTOS …....................................................... 47 HORAS 

2.1 - Produção de textos: orientações gerais e critérios de correção;  
2.2 - Paráfrase e Paródia; 
2.3 - Resumo; 
2.4 - Coesão Textual; 
2.5 - Coerência Textual; 
2.6 - Noções de Oratória; 
2.7 - Retórica / Argumentação; 
2.8 - Estrutura e funcionalidade de gêneros textuais: dissertação-argumentativa, relatório de 
experiência, resenha crítica, entrevista, notícia, reportagem, anúncio publicitário, conto, 
crônica e editorial; e 
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2.9 - Reescrita de textos e correção gramatical. 
 

3 - LITERATURA: O ROMANTISMO NO BRASIL …........... ..............................20 HORAS 
3.1 - A linguagem do Romantismo; 
3.2 - A poesia de Gonçalves Dias: lírica, épica e reflexiva; 
3.3 - O Ultrarromantismo: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela; 
3.4 - Castro Alves e o Condoreirismo; 
3.5 - Joaquim Manuel de Macedo e o romance urbano; 
3.6 - Visconde de Taunay e o romance regional; 
3.7 - José de Alencar e os romances indianista, regional e urbano; e  
3.8 - Manuel Antônio de Almeida e seu romance urbano. 

 
4 - A ESTÉTICA REALISTA, PARNASIANA E NATURALISTA … ................. 16 HORAS  

4.1 - A linguagem das prosas realista e naturalista; 
4.2 - A prosa realista: as fases distintas de Machado de Assis; 
4.3 - A linguagem da prosa naturalista em Aluísio Azevedo; 
4.4 - A influência impressionista na obra de Raul Pompéia; e 
4.5 - A poesia da tríade parnasiana: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. 

 
5 - O SIMBOLISMO NO BRASIL …....................................................................... 04 HORAS 

5.1 - A linguagem do Simbolismo; e 
5.2 - A poesia de Cruz e Sousa e de Alphonsus de Guimaraens. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Serão utilizadas várias técnicas de ensino, além da Aula Expositiva, sendo utilizada a 
Expressão Oral, a partir de práticas interpretativas, debates, seminários, dramatizações, dinâmicas 
de grupo, comunicações, etc., com base nas leituras complementares (paradidáticos). Nas aulas, 
operar-se-ão os conceitos que têm bases na Semântica, na Linguística Textual, na Pragmática e na 
Teoria do Discurso: os pressupostos e subentendidos, a polifonia / os sujeitos do discurso, projeto 
de comunicação, modos de organização do texto, discursos citados, contratos de comunicação 
dos gêneros textuais, estratégias argumentativas, recursos de coesão e coerência textuais, etc; 
b) A leitura e imediata compreensão de textos, literários ou não, serão elementos essenciais ao 
atendimento dos objetivos do Curso, incluindo o trabalho com questões objetivas e discursivas e, 
com o sistema simbólico extralinguístico (Semiótica). A partir dos mais variados gêneros 
textuais, nas três abordagens (Gramática, Literatura e Produção de Texto), buscar-se-á, 
fundamentalmente, avaliar em que medida os elementos verbais (os recursos disponíveis na 
língua) e os elementos extraverbais (que estão na situação de produção do discurso) são 
responsáveis pela construção de sentido dos textos; 
c) A abordagem gramatical servirá, essencialmente, de instrumento para a compreensão e 
produção de textos. Mediante as dificuldades apresentadas, na oralidade e na produção escrita 
(exercícios, avaliações, textos, atividades de produção oral individuais, etc.), será feita a 
sistematização dos itens gramaticais registrados (pontuação, concordância, regência, crase, 
acentuação, colocação pronominal, emprego do infinitivo, plural dos nomes compostos, 
ortografia). A abordagem literária, sem eliminar o contexto histórico, estabelecerá diálogos entre 
estilos literários, inclusive, entre autores de diferentes épocas e linguagens; 
d) Em todo trimestre, haverá, na abordagem gramatical, o detalhamento de aulas essencialmente 
interpretativas e de exploração das dificuldades notificadas, conforme descrito na alínea anterior. 
Acontecerão, nas três abordagens (Gramática, Literatura e Produção de Texto), práticas de leitura 
e de redação; 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 67 de 157 - 
 

e) Nos três enfoques (Gramática, Literatura e Produção de Texto), observar-se-á a análise da 
textualidade e de seus componentes, da composição textual e de seus sentidos, da 
intencionalidade discursiva, das referências intertextuais e interdiscursivas e das variedades 
linguísticas. Haverá sempre um paralelo entre a tradição gramatical/literária/redacional e a 
abordagem enunciativo-discursiva, aproximando-se gramática, leitura e produção textual; 
f) Além de atender aos propósitos específicos, a seleção de textos deverá incentivar nos Alunos o 
gosto pela leitura, pela análise, pela produção e reescrita coletiva de textos produzidos pelos 
Alunos, esta última acontecendo na abordagem Produção de Texto, buscando-se sempre uma 
prática intra, inter, multi e transdisciplinar; e  
g) Os itens 1.1 e 1.16, 2.1, 2.6, 2.8 e 2.9, compreendidos nas abordagens Gramática e Produção 
de Texto, respectivamente, serão explorados em todos os trimestres. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 08 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete; 

b) As PP terão uma etapa de Produção Textual (PT), equivalente a 40% do valor da PP; 
Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico;  
- Gramática - 1.1, 1.2 e 1.3; 
- Literatura - 3.1 e 3.2; 
- 1ª Prova Periódica; 
- Gramática  -  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.16; 
- Literatura - 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; 
- 1ª Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8 e 2.9; 
- 2º Teste Periódico;  
- Gramática - 1.1, 1.7 e 1.8;  
- Literatura -  3.5 e 3.6; 
- 2ª Prova Periódica; 
- Gramática -  1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.16; 
- Literatura - 3.5, 3.6, 3.7  e 3.8; 
- 2ª Produção Textual - 2.1, 2.6, 2.8 e 2.9; 
- 3º Teste Periódico; 
- Gramática - 1.1, 1.11 e 1.12; 
- Literatura - 4.1 e 4.2; 
- 3ª Prova Periódica;  
- Gramática - 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16; 
- Literatura - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 5.2; 
- 3ª Produção Textual - 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9; 
- Prova Final;  
- Gramática - 1.1, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16; 
- Literatura - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 5.2; 
- Produção Textual -  2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9; 
- Prova de Recuperação Final;  
- Gramática - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16; 
- Literatura - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 5.2; e 
- Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. 
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c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados trimestralmente; 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
e) As PF e PRF terão três questões: uma de Gramática, uma de Literatura e outra de Produção 
Textual, sendo a nota obtida por meio da média aritmética das questões. Não caberão recursos à 
PT. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
d) Quadro digital. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensáveis: 
a) ABAURRE, Maria Luiza M et al. Português, Contexto, Interlocução e Sentido. Volume II. 

São Paulo: Editora Moderna, 2013. 
b) PASQUALE, Cipro Neto & INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Editora Scipione. 
c) HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. 
Complementares: 
a) Textos técnicos e/ou literários selecionados e produzidos pelos docentes. 
b) Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida; Contos Consagrados, 

de Machado de Assis; Revolução dos bichos de George Orwell. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA                                                      ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                 CARGA HORÁRIA: 102 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  

Desenvolver as quatro habilidades da língua: leitura, compreenção auditiva, escrita e fala, em 
nível intermediário. 

 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL …................................................................ 17 HORAS 

1.1 - Como fazer certas coisas. (File 7A): 
Foco gramatical: usos do infinitivo; 
Vocabulário: verbs + infinitive; 
Reading: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao texto; 
Listening:identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio;  
Speaking: em pares, entrevistar colega usando questionário do livro sobre como se faz as 
coisas; e 
Pronunciation: weak form of to, linking. 

1.2 - Felicidade. (File 7B): 
Foco gramatical: usos do gerúndio; 
Vocabulário: verbs + gerund; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: em pares, entrevistar colega usando questionário do livro com foco o uso do 
gerúndio; e 
Pronunciation: Pronunciation: the letter i. 

1.3 - Practical English - At the pharmacy (Episode 4): 
Aula com vídeo que promove a prática da língua inglesa em situações cotidianas, por 
meio de exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala; e 
Vocabulário: mal estar e doenças.  
 

2 - ACONTECIMENTOS DIÁRIOS ….................................................................... 17 HORAS 
2.1 - Conselhos. (File 8A): 

Foco gramatical: should; 
Vocabulário: get; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio;  
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro sobre a capacidade 
individual de tomar decisões; 
Writing: escolher um dos problemas propostos pelo livro e escrever um parágrafo dando 
um conselho para a resolução do mesmo; e 
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Pronunciation: sound of bull and boot. 
2.2 - Decisões. (File10C): 

Foco gramatical: might; 
Vocabulário: formação de substantivos; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro sobre a capacidade 
individual de tomar decisões; e 
Pronunciation: diphthongs. 

2.3 - Estudando línguas. (File 7C): 
Foco gramatical: have to, don´t have to, must, must not, can´t; 
Vocabulário: modificadores (a little, really, etc.); 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro sobre 
conhecimentos de línguas estrangeiras; 
Writing: escrever um e-mail formal pedindo informações sobre cursos de línguas; e 
Pronunciation: sentence stress. 

2.4 - Lei de Murphy. (File 8B): 
Foco gramatical: first conditional; 
Vocabulário: verbos que se confundem; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro para a prática do 
uso de verbos que se confundem; e 
Pronunciation: linking. 

2.5 - Amor não correspondido. (File 8C): 
Foco gramatical: pronome possessivo; 
Vocabulário: advérbios de modo; 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: responder perguntas referentes ao áudio; 
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro sobre lugares para 
visitar na sua cidade;  
Writing: em pares, escrever e apresentar (role-play) uma cena curta relacionada ao texto 
lido; e 
Pronunciation: sentence rhythm. 

2.6 - Revisão e avaliação do aprendizado. Revise & Check 7&8: 
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos 
nas duas unidades anteriores (7 e 8). 

 
3 - CARACTERÍSTICAS E TALENTOS PESSOAIS..…........................................... 17 HORAS 

3.1 - Hipóteses. (File 9A): 
Foco gramatical: second conditional; 
Vocabulário: animais; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro sobre hipóteses; e 
Pronunciation: word stress. 

3.2 - Practical English - Getting around. (Episode 5): 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 71 de 157 - 
 

Aula com vídeo que promove a prática da língua inglesa em situações cotidianas, por 
meio de exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala; e 
Vocabulário: perguntar o caminho, direções. 

 
4 -  INVENÇÕES E PESSOAS QUE MARCARAM A HISTÓRIA …...................... 17 HORAS 

4.1 - Invenções: 
Foco gramatical: voz passiva; 
Vocabulário: verbos parecidos; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao Áudio; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura;  
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro sobre 
acontecimento passados da história; e 
Pronunciation: sound of shower, and the -ed ending sounds. 

4.2 - Tempos de escola. (File 10B): 
Foco gramatical: used to; 
Vocabulário: disciplinas escolares; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro sobre os tempos de 
escola fundamental: 
Pronunciation: used to / didn’t use to. 

4.3 - Revisão e avaliação do aprendizado. Revise & Check 9&10: 
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos 
nas duas unidades anteriores (9 e 10). 

 
5 - ESTILO DE VIDA …................................................................................................. 17 HORAS 

5.1 - Esportes. (File 11A): 
Foco gramatical: preposições de movimento; 
Vocabulário: esportes; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Writing: escrever um texto dando opinião sobre esportes na TV; e 
Pronunciation: sports. 

5.2 - Estilo de vida. (file11B): 
Foco gramatical: ordem dos phrasal verbs na frase; 
Vocabulário: phrasal verbs; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura;  
Speaking: em pares, entrevistar o colega usando questionário do livro com foco no uso 
dos phrasal verbs; e 
Pronunciation: linking. 

5.3  - Coincidências e semelhanças. (File 11C): 
Foco gramatical: so, neither + auxiliaries; 
Vocabulário: semelhanças; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Speaking: completar questionário proposto pelo livro e identificar outros colegas na sala 
que tenham respostas semelhantes; e 
Pronunciation: sentence stress and the sounds of the TH: mother and thumb. 

5.4  - Practical English - Time to go home. (Episode 6): 
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Aula com vídeo que promove a prática da língua inglesa em situações cotidianas, por 
meio de exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala; e 
Vocabulário: falando no telefone. 

 
6 - REVISANDO O PASSADO...…................................................................................ 17 HORAS 

6.1 - Notícias do mundo (File 12A): 
Foco gramatical: Passado Perfeito;  
Vocabulário: verb phrases; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; e 
Pronunciation: Contractions had and hadn't . 

6.2 - Segredos e fofocas (File 12B): 
Foco gramatical: Reported speech; 
Vocabulário: say and tell; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre informações pessoais; 
e 
Pronunciation: double consonants. 

6.3 - Quiz do American English File (File 12C): 
Foco gramatical: Perguntas sem auxiliares; 
Vocabulário: Revisão; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista, em pares, usando questionário do livro sobre informações pessoais; e 
Pronunciation: review. 

6.4 - Revisão e avaliação do aprendizado ( Revise & Check units 11 and 12): 
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão; e 
Auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos nas duas 
unidades anteriores (11 e 12). 

  
 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Será utilizado o método de ensino de línguas comunicativo; 
b) As turmas serão divididas em grupos alfa e bravo, obedecendo a critério de nivelamento, para 
que os alunos se mantenham focados e motivados durante as aulas; 
c) Todos os alunos serão submetidos às mesmas avaliações ; e 
d) Além da utilização do livro didático adotado e fornecido pela instituição, os alunos deverão 
adquirir o livro de exercício (workbook 2) e dicionário escolar Inglês-Português como material 
complementar ao ingressar no Colégio Naval, por serem de fundamental relevância para o 
desempenho do trabalho em sala de aula. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicados até 8 (oito) avaliações durante o ano letivo, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma: 

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 
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b) A 1ª e a 2ª Prova Periódica apresentarão uma questão de produção textual inserida na prova e 
valendo 4,0 pontos; 
c) As três Provas Periódicas serão acompanhadas de Prova Oral (PO), equivalente a 40% da PP; 
sendo a última intitulada 'Speech', a qual é apresentada como seminário para o grande grupo; 
d) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0;  
- 1ª Prova Periódica - 1.0 e 2.0; 
- 2º Teste Periódico - 1.0 a 3.0; 
- 2ª Prova Periódica - 1.0, 2.0, 3.0 e 6.0; 
- 3º Teste Periódico - 1.0 a 6.0; 
- 3ª Prova Periódica - 1.0 a 6.0; 
- Prova Final - 1.0 a 6.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0 a 6.0. 

e) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas da nota da PP e 
anota do TP, aplicados trimestralmente; e 
f) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Computador;  
c) Projetor; 
d) Caixas de som; 
e) Quadro digital; 
f) i-tools Presentation software DVD -ROM; 
g) DVD;  
h) CD; e 
i) Celulares. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensáveis: 
a) OXENDEN, C. & LATHAN, Koenig, C. American English File 2. Second edition.Oxford 

University Press, 2013. 
b) OXENDEN, C. & LATHAN, Koenig, C. American English File 2 / Workbook.  Second 

edition. Oxford University Press, 2013. 
c) Dicionário Oxford Escolar para  estudantes brasileiros de inglês/ Português-Inglês, Inglês-

português. Oxford University Press, 2009. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: FÍSICA                                                                           ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                 CARGA HORÁRIA: 136 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Aplicar os conceitos de Física na resolução de problemas, integrando-os às disciplinas afins. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - TERMOLOGIA ….................................................................................................16 HORAS 
1.1 - Medidas de Temperatura; 
1.2 - Calor e sua propagação; e 
1.3 - Temperatura e Calor. 

 
2 - A ENERGIA TÉRMICA EM TRÂNSITO …................ ..................................... 20 HORAS 

2.1 - Capacidade térmica e Quantidade de calor sensível; 
2.2 - Mudanças de fases, Calor latente e Equilíbrio térmico; 
2.3 - Diagrama de fases; e 
2.4 - Calorimetria - resolução de problemas. 
 

3 - OS GASES PERFEITOS ….................................................................................. 08 HORAS 
3.1 - Estudo dos Gases; e 
3.2 - Estudo dos Gases - resolução de problemas. 
 

4 - TERMODINÂMICA ….........................................................................................18 HORAS 
4.1 - Trabalho nas transformações gasosas e Energia interna; 
4.2 - 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica; e 
4.3 - Ciclo de Carnot e Rendimento das máquinas térmicas. 
 

5 - A DILATAÇÃO TÉRMICA DOS LÍQUIDOS E DOS SÓLIDOS …...............10 HORAS 
5.1 - Dilatação térmica dos sólidos; e 
5.2 - Dilatação térmica dos líquidos. 
 

6 - ONDAS  ….............................................................................................................. 30 HORAS 
6.1 - Movimento harmônico simples; 
6.2 - Ondas periódicas: equação de onda, reflexão, refração, difração e interferência; 
6.3 - Ondas Sonoras; 
6.4 - Cordas vibrantes e Tubos sonoros; e 
6.5 - Efeito Doppler-Fizeau. 

 
7- ÓPTICA GEOMÉTRICA …................................................................................. 34 HORAS 

7.1 - Reflexão da luz; 
7.2 - Espelhos planos; 
7.3 - Espelhos esféricos; 
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7.4 - Refração da Luz; 
7.5 - Dióptro plano, lâminas de faces paralelas e prismas; 
7.6 - Lentes esféricas; e 
7.7 - Instrumentos ópticos e Óptica da visão. 

 
 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, Aula em Plataforma Multimidia, 
Demonstração Prática e Aula Prática em laboratório e em sala de aula; e 
b) Deverá haver permanente preocupação em se estabelecer a correlação entre a física e o mundo 
real. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de 3h; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de 2h30min. 

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0 e 6.0; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0 , 2.0 e 6.0 ; 
- 2º Teste Periódico - 2.0, 6.0 ; 
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 6.0 e 7.0 ; 
- 3º Teste Periódico - 3.0, 4.0 e 7.0; 
- 3ª Prova Periódica - 3.0 , 4.0 , 5.0 e 7.0; 
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0.  

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota dos TP, aplicados em cada trimestre; e 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
d) Laboratório de Física. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
BOAS, Biscuola & DOCA, Ricardo Helou. Tópicos de Física (30 anos). Vol. 1. São Paulo: 
Saraiva. 19ª edição - 2012. 
Complementar: 
FUKUI. Ana; MOLINA. Madson de Melo; OLIVEIRA. Venerando Santiago. Ser Protagonista: 
Física 1ºAno - São Paulo: Edições SM Ltda, 3ª edição 2016. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: HISTÓRIA                                                                     ATUALIZADO EM 2018 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
     Relacionar as transformações das sociedades da Baixa Idade Média às duas guerras mundiais, 
caracterizando o quadro sócio-político-econômico mundial de cada época, comparando-o com o 
mundo contemporâneo. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - AS GRANDES NAVEGAÇÕES …...................................................................... 04 HORAS 
1.1 - Identificação dos fatores de motivação para a ampliação dos horizontes marítimos 
europeus; e 
1.2 - Expansão colonial do mundo europeu. 

 
2 - RENASCIMENTO CULTURAL ….................................................................... 02 HORAS 

2.1 - Relacionamento do renascimento cultural ao renascimento comercial e urbano da Idade 
Média. 

 
3 - REFORMA E CONTRARREFORMA …........................................................... 03 HORAS 

3.1 - Avaliação do papel desempenhado por esses movimentos religiosos na formação do mundo 
moderno; e 
3.2 - Interesses políticos e econômicos a eles conectados. 
 

4 - ABSOLUTISMO …............................................................................................... 02 HORAS 
4.1 - Elementos típicos do estado absolutista centralizado na pessoa do rei. 
 

5 - MERCANTILISMO …......................................................................................... 02 HORAS 
5.1 - Conceito dos dogmas que constituem o fenômeno do mercantilismo; e 
5.2 - Relação entre o mercantilismo e a formação dos estados absolutistas. 
 

6 - COLONIZAÇÃO EUROPEIA NA AMÉRICA ….............. ............................... 02 HORAS 
6.1 - Definição dos principais povos colonizadores e suas regiões de colonização; e 
6.2 - A consequência do processo colonizador para os povos indígenas na América. 
 

7 - REVOLUÇÕES INGLESAS DO SÉC XVII …...................................................02 HORAS 
7.1 - Passagem do sistema absolutista monárquico para o parlamentarismo na Inglaterra do 
século XVII. 

 
8 - REVOLUÇÃO INDUSTRIAL …......................................................................... 03 HORAS 

8.1 - Análise dos fatores políticos, sociais, econômicos e religiosos que ensejaram a revolução; 
8.2 - Características do avanço da revolução industrial na Europa e no mundo; e 
8.3 - Conceito das consequências da revolução industrial para o mundo contemporâneo. 
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9 - INDEPENDÊNCIA DAS COLÔNIAS INGLESAS ...........................................02 HORAS 

9.1 - Relação entre a independência das colônias inglesas e a difusão do ideário iluminista; e 
9.2 - Eventos históricos que culminaram na separação das 13 colônias com a Inglaterra. 
 

10 - O ANTIGO REGIME ..........................................................................................03 HORAS 
10.1 - Características dos elementos constituintes da sociedade do antigo regime. 

 
11 - ILUMINISMO …................................................................................................. 02 HORAS 

11.1 - Principais propostas ideológicas e a relação dessas propostas com a dissolução da 
sociedade do antigo regime. 

 
12 - REVOLUÇÃO FRANCESA …......................................................................… 04 HORAS 

12.1 - Relação entre a revolução francesa e a difusão do ideário iluminista; e 
12.2 - As consequências da revolução francesa sobre a Europa do antigo regime. 

 
13 - A ERA NAPOLEÔNICA …................................................................................ 02 HORAS 

13.1 - A era napoleônica enquanto desdobramento imposto à Europa continental, dos valores 
da revolução francesa. 

 
14 - INDEPENDÊNCIA DA AMÉRICA LATINA …............. .................................02 HORAS 

14.1 - Os interesses políticos, sociais e econômicos que levaram à separação das metrópoles 
europeias; e 
14.2 - Análise das consequências desse movimento de independência. 

 
15 - LIBERALISMO …...............................................................................................02 HORAS 

15.1 - Descrição do caráter da doutrina liberal e dos seus objetivos. 
 
16 - FORMAÇÃO DA UNIDADE POLÍTICA DOS NOVOS ESTADOS  DA EURPOA 
CONTEMPORÂNEA ….............................................................................................06 HORAS 

16.1 - Os eventos relativos ao processo de unificação italiana; 
16.2 - O processo de formação do império alemão; e 
16.3 - Análise das consequências das unificações italiana e alemã. 

 
17 - A AMÉRICA NO SÉCULO XIX …................................................................... 02 HORAS 

17.1 -  Análise dos conflitos nos Estados Unidos e demais regiões da América Latina. 
 
18 - NEOCOLONIALISMO E IMPERIALISMO ….............. .................................05 HORAS 

18.1 - Motivos básicos do neocolonialismo promovido pelas nações ocidentais; e 
18.2 - Consequências do imperialismo ocidental sobre o “modus vivendi” das populações da 
Ásia e África. 

 
19 - O SÉCULO XX ….................................................................................................15 HORAS 

19.1 - Causas, evolução e consequências da 1ª guerra mundial; 
19.2 - A Revolução Russa de 1917. A Crise Mundial de 1929; 
19.3 - O Nazifascismo;  
19.4 - Evolução da 2ª guerra mundial e suas consequências sociais, políticas e econômicas em 
âmbito mundial; e 
19.5 - A Guerra Fria. O início, os conflitos, a distensão e o fim. 
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20 - A HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE........................................................... 03 HORAS 

20.1 - O século XXI. A Nova Ordem Econômica Mundial: a globalização, o neoliberalismo. 
Os conflitos regionais. 

 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
As unidades serão desenvolvidas usando-se a técnica de Aula Expositiva, utilização de 

Metodologias Ativas e leitura obrigatória complementar de trechos selecionados do livro-texto. 
 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota dos TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico: unidades 1.0; 2.0 e 3.0; 
- 1ª Prova Periódica: unidades 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 e 6.0; 
- 2º Teste Periódico: unidades 7.0; 8.0; 9.0 e 10.0; 
- 2ª Prova Periódica: unidades 11.0; 12.0; 13.0 e 14.0;  
- 3º Teste Periódico: unidades 15.0; 16.0; 17.0 e 18.0; 
- 3ª Prova Periódica: unidades 18.0; 19.0 e 20.0; 
- Prova Final: unidades 16.0; 17.0; 18.0; 19.0 e 20.0; e 
- Prova de Recuperação Final: unidades 1.0 a 20.0. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Imagens; e 
e) Caixas de som. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
Vainfas, Ronaldo ...[et AL.] História 2. 2ª edição. São Paulo. Saraiva, 2013. 
Complementar: 
VICENTINO, Cláudio. História Geral: Ensino médio. São Paulo: Ed. Scipione, 2006. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                                ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Analisar os processos de globalização e fragmentação do mundo contemporâneo, entendendo a 
importância das diversidades regionais; e 
- Descrever as relações socioambientais e suas implicações no mundo contemporâneo. 

 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - GEOPOLÍTICA, GEOECONOMIA E PODER MUNDIAL …..... .................. 38 HORAS 
1.1 -  Geografia da relações internacionais; 
1.2 -  Espaço global e ordem mundial; 
1.3 -  A globalização; 
1.4 -  Estados Unidos: a hiperpotência; 
1.5 -  Globalização e regionalização: os blocos econômicos; 
1.6 -  Rússia, Japão e Índia: potências distintas; 
1.7 -  China: a nova potência; e 
1.8 -  Ordem ambiental do século XXI. 

 
2 - GEOPOLÍTICA E CONJUNTURA INTERNACIONAL: A REGIO NALIZAÇÃO DO 
ESPAÇO MUNDIAL ….............................................................................................. 30 HORAS 

2.1 -  O espectro político do Oriente Médio; 
2.2 -  Mudanças no Oriente Médio, o Cáucaso e a Ásia Central; 
2.3 -  África: o legado colonial; e  
2.4 - Geopolítica da América Latina. 
 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Será utilizada a técnica de Aula Expositiva. 

 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 08 (oito) avaliações durante o ano, sendo 02 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma: 

- um Teste Periódico (TP), com peso três e uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 
- A distribuição dos tópicos a serem cobrados, trimestralmente, ocorrerá da seguinte forma: 
- 1º TP - serão cobrados os itens 1.1 e 1.2;  
- 2º TP - serão cobrados os itens 1.5 ao 1.7;  
- 3º TP - serão cobrados os itens 2.1 e 2.2; 
- 1ª PP - serão cobrados os itens 1.1 ao 1.4;  
- 2ª PP - serão cobrados os itens 1.5 ao 1.8;  
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- 3ª PP - serão cobrados os itens 2.1 ao 2.4; e 
- a PF envolverá o conteúdo do 2º semestre ( item 1.5 ao 2.4) e a PRF envolverá o conteúdo 
anual (1.1 ao 2.4). 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada bimestre; e 
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia;  
c) Computador; 
d) Mapas; e 
e) Quadro digital. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
MARTINI, Alice de. et. al. Geografia Ação e Transformação, 1º ano: ensino médio. 1ª ed. São 
paulo: Escala Educacional, 2016 (Coleção Geografia Ação e Transformação; v.3) - Código da 
coleção: 0123P18053; 
Complementares: 
a) SILVA, Edilson Adão Cândido da. Geografia em rede, 3º ano. 1. ed.. São Paulo: FTD, 2013. 
b) ÍSOLA, Leda e CALDINI, Vera. Atlas Geográfico. São Paulo: Saraiva, 2004. 
c) SIMINELI e BIASI, Mario de. Atlas Geográfico Escolar. São Paulo: Ática, 1993. 
 
 

 
 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 81 de 157 - 
 

MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: QUÍMICA                                                                      ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Aplicar os conceitos de Química na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins; 
-  Identificar os códigos e símbolos próprios da Química atual; 
- Reconhecer dados qualitativos, estimativa e medidas, bem como relações proporcionais 
presentes na Química; 
- Selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução 
de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e acompanhando as 
variáveis relevantes; e 
- Reconhecer um problema relacionado à Química, selecionando procedimentos experimentais 
pertinentes. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - TEORIA ATÔMICO MOLECULAR …..................... .........................................03 HORAS 

1.1 - Massa atômica e massa molecular; 
1.2 - Conceito e aplicação do número de Avogadro; e 
1.3 - Massa molar e quantidade de matéria. 

 
2 - ESTUDO DOS GASES  ….................................................................................... 02 HORAS 

2.1 - Gases e transformações gasosas; e 
2.2 - Hipótese de Avogadro e Equação de Clayperon.  

 
3 - CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS  ….......................................................... 08 HORAS 

3.1 - Fórmulas mínima, molecular e centesimal; 
3.2 - Leis Ponderais e Volumétricas; 
3.3 - Estequiometria das reações - parte 1; 
3.4 - Estequiometria das reações - parte 2; 
3.5 - Estequiometria das reações - parte 3; 
3.6 - Reagente em excesso; 
3.7 - Reagente impuro; e 
3.8 - Rendimento de uma reação. 

 
4 - SOLUÇÕES …....................................................................................................... 10 HORAS 

4.1 - Dispersões; 
4.2 - Curvas de solubilidade; 
4.3 - Unidades de concentração: título e porcentagem; 
4.4 - Unidades de concentração: concentração simples e molaridade; 
4.5 - Diluição de soluções; 
4.6 - Mistura de soluções sem reação química;  
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4.7 - Mistura de soluções com reação química; e 
4.8 - Observações práticas sobre soluções. 

 
5 - PROPRIEDADES COLIGATIVAS …................................................................ 06 HORAS 

5.1 - Estados físicos e Tonometria; 
5.2 - Criometria e ebuliometria; 
5.3 - Ebuliometria; 
5.4 - Osmose e pressão osmótica; 
5.5 - Propriedades coligativas para soluções iônicas; e 
5.6 - Observações práticas sobre propriedades coligativas. 

 
6 - TERMOQUÍMICA …........................................................................................... 08 HORAS 

6.1 - Introdução; 
6.2 - Entalpia padrão de formação; 
6.3 - Entalpia padrão de combustão; 
6.4 - Entalpia padrão de ligação; 
6.5 - Fatores que influem nas entalpias das reações; 
6.6 - Lei de Hess; 
6.7 - Entropia e energia Livre; e 
6.8 - Observações práticas sobre termoquímica. 

 
7 - REAÇÕES COM TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS …...............................08 HORAS 

7.1 - Estado de oxidação; 
7.2 - Conceito de oxidação e redução; 
7.3 - Balanceamento de equações não-iônicas de oxidorredução; 
7.4 - Balanceamento de equações iônicas de oxidorredução; 
7.5 - Balanceamento de equações de oxidorredução com múltiplos oxidantes/redutores; e 
7.6 - Observações práticas sobre oxidorredução. 
 

8 - ELETROQUÍMICA …...........................................................................................08 HORAS 
8.1 - Potenciais de oxidação e de redução; 
8.2 - Funcionamento de uma pilha - Pilha de Daniell; 
8.3 - Espontaneidade de uma pilha e cálculo da força eletromotriz; 
8.4 - Mecanismo da eletrólise ígnea. Mecanismo da eletrólise em solução aquosa; 
8.5 - Aspectos quantitativos da eletrólise; 
8.6 - Metais de sacrifício;  
8.7 - Pilhas modernas;  e 
8.8 - Observações práticas sobre termoquímica. 

 
9 - CINÉTICA …......................................................................................................... 04 HORAS 

9.1 - Velocidade média de uma reação e Lei de ação das massas; 
9.2 - Condições para ocorrência de reações e Teoria das Colisões; 
9.3 - Fatores que alteram a velocidade de uma transformação química e Catalisadores; e 
9.4 - Observações práticas sobre cinética química. 

 
10 - EQUILÍBRIOS QUÍMICOS …...........................................................................11 HORAS 

10.1 - Dedução da constante de equilíbrio em termos de concentração; 
10.2 - Aplicações da constante de equilíbrio em termos de concentração; 
10.3 - Dedução da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais; 
10.4 - Aplicações da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais; 
10.5 - Força de ácidos e bases; 
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10.6 - pH; 
10.7 - pOH; 
10.8 - Hidrólise de sais; e 
10.9 - Observações práticas sobre equilíbrios químicos. 

 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva em sala de aula, aula prática em laboratório, e 
exercícios de fixação propostos pelo docente da disciplina. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de três horas; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de duas horas. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1o Teste Periódico: unidades 1 e 2; 
- 1a  Prova Periódica: unidades 1, 2 e 3; 
- 2o Teste Periódico: unidade 4; 
- 2a  Prova Periódica: unidades 4, 5 e 6; 
- 3o Teste Periódico: unidades 7 e 8; 
- 3a  Prova Periódica: unidades 8. 9 e 10; 
- Prova Final: unidades 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 , 9 e 10; e 
- Prova de Recuperação Final: unidades 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 , 9 e 10. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador;  
d) Equipamento real; e 
e) Laboratório. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável 
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química II . 1ª Edição. São Paulo: Ática, 2013. 

Complementares: 
a) PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do 

cotidiano. Vol. 1 - Química Geral e Inorgânica. 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2010. 
b) FONSECA, Martha Reis Marques da. Química I. 2ª Edição. São Paulo: Ática, 2016. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: BIOLOGIA                                                                    ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

-  Analisar a origem e a evolução dos seres vivos, estabelecendo relações com as descobertas 
científicas atuais, a classificação dos seres vivos e seus relacionamentos e com as questões 
ecológicas; 
-  Produzir, por meio de textos, esquemas, tabelas e gráficos o conhecimento biológico 
trabalhado em sala de aula; e  
-  Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia na compreensão de fenômenos das 
Ciências Naturais. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - OS ANIMAIS …..................................................................................................... 14 HORAS 

1.1 - Evolução e a classificação dos animais; 
1.2 - Filogenia e cladística; 
1.3 - Características gerais dos animais invertebrados; 
1.4 - Invertebrados diblásticos e triblásticos; 
1.5 - Evolução dos cordados e vertebrados aquáticos; 
1.6 - Colonização do ambiente terrestre: os anfíbios; 
1.7 - Répteis: evolução e padrões morfológicos;  
1.8 - Aves: evolução e padrões morfológicos; e 
1.9 - Mamíferos: evolução e padrões morfológicos. 

 
2 - SUPORTE, PROTEÇÃO E MOVIMENTO ….................................................. 05 HORAS 

2.1 - Revestimento e proteção; 
2.2 - Tecidos e Sistemas esqueléticos; e 
2.3 - Sistema muscular, estrutura e fisiologia. 

 
3 - FLUIDOS INTERNOS E RESPIRAÇÃO …...................................................... 06 HORAS 

3.1 - Sistema cardiovascular; 
3.2 - Sistema respiratório e trocas gasosas; e 
3.3 - Sistema linfático. 

 
4 - HOMEOSTASE: SISTEMA URINÁRIO …...................................................... 06 HORAS 

4.1 - Sistema Urinário; 
4.2 - Rins dos seres humanos; e 
4.3 - Fluidos internos e homeostase. 
 

5 - DIGESTÃO E NUTRIÇÃO …............................................................................. 08 HORAS 
5.1 - Organização e função localizada do canal alimentar; 
5.2 - Digestão; 
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5.3 - Necessidades nutricionais e educação alimentar; e 
5.4 - Verminoses relacionadas ao aparelho digestório. 

 
6 - COORDENAÇÃO NERVOSA E HORMONAL …........................................... 10 HORAS 

6.1 - Neurônios e transmissão do impulso nervoso; 
6.2 - Organização do sistema nervoso; 
6.3 - Glândulas endócrinas e mecanismo de ação hormonal; e 
6.4 - Coordenação nervosa e hormonal. 
 

7 - SISTEMA REPRODUTOR …............................................................................. 06 HORAS 
7.1 - Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor; 
7.2 - Formação dos gametas humanos e divisão celular; e 
7.3 - Fecundação e contraceptivos. 
 

8 - GENÉTICA HUMANA ….................................................................................... 13 HORAS 
8.1 - Conceitos da genética mendeliana; 
8.2 - Tipos de herança genética: casos de herança simples, alelos múltiplos e herança quantitativa; 
8.3 - Cromossomos sexuais e herança; 
8.4 - Anomalias genéticas na espécie humana; 
8.5 - Biotecnologia; e 
8.6 - Genética Humana. 

 
 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva e Demonstração Prática; e 
b) Serão feitas experiências e observações, acompanhadas de exercícios e exposições de assuntos 
para análise e discussão em grupo. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 06 (seis) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de três horas; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de duas horas. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre; e 
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1° Teste Periódico: unidade 1; 
- 1ª Prova Periódica: unidade 1; 
- 2° Teste Periódico: unidades 2 e 3; 
- 2ª Prova Periódica: unidades 4 e 5; 
- 3° Teste Periódico: unidades 5 e 6; e 
- 3ª Prova Periódica: unidades 6, 7 e 8. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; e 
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c) Computador. 
 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável 
AMABIS, José Mariano & Martho, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia Moderna. 
Vol. único. 4ª Ed. São Paulo: Editora Moderna, 2006. 
Complementar: 
LOPES, Sônia. Bio. Volumes 2 e 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA                                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Possuir conhecimento do funcionamento de dispositivos computacionais, assim como as 
funcionalidades lógicas de suas partes (CPU, Memórias, etc),; 
- Conhecer as noções básicas de segurança digital; 
- Caracterizar os principais conceitos de Sistema de Comunicação; 
- Desenvolver raciocínio lógico aplicado à programação; e 
- Adquirir conceitos multidisciplinares, através da robótica educacional. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - ROBÓTICA EDUCACIONAL .............................................................................10 HORAS 

1.1 - Array; 
1.2 - Function; 
1.3 - Break, Continue e Return; 
1.4 - Switch..Case; e 
1.5 - Communication: Serial e Stream; Storage. 

 
2 -  PESQUISA.............................................................................................................04 HORAS 

2.1 Pesquisa de Sensores e Atuadores (DataSheet; Código; Uso). 
 
3 - PROJETO ……………………….....................................................................…20 HORAS 

3.1 Projeto e construção de um robô autônomo. 
 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva e Aula Prática, no Laboratório de Informática, 
sendo alocados até dois Alunos por computador. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 09 (nove) avaliações durante o ano, sendo 3 (três) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de 3h; 
- uma Prova Prática  (PR), com peso três e carga horária de 40 minutos; 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de 1h30m; e 
A Prova Final e de Recuperação Final terão carga horárias de 1h30m. 

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0;  
- 1ª Prova Prática  -  1.0;   



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 88 de 157 - 
 

- 1ª Prova Periódica - 1.0 e 2.0;  
- 2º Teste Periódico - 1.0 e 2.0; 
- 2ª Prova Prática  -  1.0, 2.0 e 3.0;   
- 2ª Prova Periódica - 3.0;  
- 3º Teste Periódico - 1.0, 2.0 e 3.0; 
- 3ª Prova Prática  -  3.0;    
- 3ª Prova Periódica -  1.0 , 2.0  3.0;  
- Prova Final - 1.0 e  2.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0 e 2.0.  

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP , PR e  TP, aplicados em cada bimestre; e 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Quadro digital; 
e) Kits de Robótica; 
f) Software de Robótica; 
g) Exercícios de Fixação; 
h) Laboratório de Informática; 
i) Internet e Serviços de Acesso à Rede; e 
j) Celular. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Complementares: 
a) VILLASBOAS Luiz Feilpe; VILLAS Marcos Vianna. Programação - Conceitos Técnicas e 

Linguagens. 10ª ed. Rio de Janeiro: Campus Editora, 2005. 
b) Disponível em: <http://www.arduino.cc>. Acesso em: 30jan2019. 
c) Disponível em: <http://www.scratch.mit.edu>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
d) Disponível em: <http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: FILOSOFIA                                                                   ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Reconhecer a importância dos conhecimentos filosóficos para a compreensão da realidade com 
que se defronta o homem na vida cotidiana; 

     - Aplicar os conceitos da Filosofia na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins; e  

- Diferenciar preceitos filosóficos de pensadores consagrados. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - FILOSOFIA MODERNA: NOVA CIÊNCIA E RACIONALISMO .................08 HORAS 

1.1 - Idade moderna: a revalorização do ser humano e da natureza;  
1.2 - Renascimento; 
1.3 - Francis Bacon: Razão e experiência, as bases da ciência moderna; 
1.4 - Galileu Galilei: o método matemático experimental;  
1.5 - Newton: a ordem do universo; 
1.6 - René Descartes: Grande racionalismo; 
1.7 - Baruch Espinosa e o Tratado Teológico-Político; e 
1.8 - Blaise Pascal: um pensador contra a corrente. 
 

2 - EMPIRISMO E ILUMINISMO  ......................................................................... 08 HORAS 
2.1 - Idade moderna: a revalorização do ser humano e da natureza;  
2.2 - Renascimento; 
2.3 - Francis Bacon: Razão e experiência, as bases da ciência moderna; 
2.4 - Galileu Galilei: o método matemático experimental;  
2.5 - Newton: a ordem do universo; 
2.6 - René Descartes: Grande racionalismo; 
2.7 - Baruch Espinosa e o Tratado Teológico-Político; e 
2.8 - Blaise Pascal: um pensador contra a corrente. 
 

3 - FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA: PENSAMENTO DO SÉCULO X IX .... 06 HORAS 
3.1 - Expansão do capitalismo e novos ideais: Romantismo; 
3.2 - O Positivismo de Auguste Comte; 
3.3 - Idealismo Alemão de Georg W. F. Hegel; 
3.4 - Karl Marx: Materialismo dialético e histórico; 
3.5 - Nietzsche: Uma filosofia “a golpes de martelo”; e 
3.6 - Nietzsche: Genealogia da moral. 

 
4 - FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA: O SÉCULO XX .......... ............................ 12 HORAS 

4.1 - Existencialismo: a aventura e o drama da existência;  
4.2 - Edmund Husserl, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre; 
4.3 - Filosofia Analítica: A análise lógica da linguagem; 



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 90 de 157 - 
 

4.4 - Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein; 
4.5 - Escola de Frankfurt: A teoria crítica contra a opressão;  
4.6 - Theodor Adorno e Max Horkheimer; 
4.7 - Herbert Marcuse e Walter Benjamin;  
4.8 - Jürgen Habermas: razão dialógica e ação comunicativa; 
4.9 - O fim do projeto da modernidade;  
4.10 - Visão fragmentada: Jean Baudrillard e Jean-Fraçois Lyotard; 
4.11 - Michel Foucault: microfísica do poder; e 
4.12 - Jacques Derrida: logocentrismo e desconstrução. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva, e  exercícios de fixação propostos pelo docente da 
disciplina; 
b) As avaliações serão realizadas com questões investigativas e para reflexão, ao longo do ano 
letivo; e 
c) Para o melhor desenvolvimento dos conhecimentos trabalhados, serão propostas leituras 
complementares com textos, principalmente, visando reforçar o aprendizado e ampliar o contido 
nos textos básicos. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre as notas das 
avaliações aplicadas em cada trimestre; e 
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0; 
- 1ª Prova Periódica . 1.0 e 2.0; 
- 2º Teste Periódico - 2.0; 
- 2ª Prova Periódica - 3.0; 
- 3º Teste Periódico - 3.0 e 4.0; 
- 3ª Prova Periódica - 4.0;  
- Prova Final - 1.0 a 4.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0 a 4.0. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; e 
c) Computador.  
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável:  
COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. 2ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
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Complementares: 
a) MARCONDES, D. Textos Básicos de Filosofia dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6ª 

edição. 1999, 2007, Jorge Zahar Editor. 
b) MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: Dos pré-socráticos a Wittgenstein. 13ª 

edição revista e ampliada. 1997, 2007,Jorge Zahar Editor. 
c) CHAUI, Marilena. Filosofia 2ª edição. Editora Ática. São Paulo. 2010. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA                                                               ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

-  Analisar situações com que nos defrontamos no cotidiano, em suas múltiplas relações sociais, 
fundamentado no conhecimento sociológico; 
-  Compreender a linguagem, códigos e símbolos próprios da Sociologia; 
-  Reconhecer a disciplina como campo científico; e 
-  Diferenciar a disciplina do senso comum. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - PODER, POLÍTICA E ESTADO..........................................................................07 HORAS         

1.1 - Poder, política e Estado;         
1.2 - As relações de poder na sociedade contemporânea; e         
1.3 - Formação do Estado brasileiro.         

         
2 - DEMOCRACIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS....... ..….................08 HORAS         

2.1 - Democracia;         
2.2 - Teoria democrática moderna;         
2.3 - Teoria democrática contemporânea;         
2.4 - Cidadania e direitos humanos; e         
2.5- Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil.         

         
3 - MOVIMENTOS SOCIAIS.....................................................................................06 HORAS         

3.1 - Movimentos sociais como fenômenos históricos ;         
3.2 - Características estruturais dos movimentos sociais; e         
3.3 - Movimentos sociais tradicionais e novos movimentos sociais.         

         
4 - TRABALHO E SOCIEDADE...............................................................................08 HORAS         

4.1 - A questão do trabalho em Marx, Weber e Durkheim;         
4.2 - As experiências de racionalização do trabalho;         
4.3 - Sistemas flexíveis de produção; e         
4.4 - Trabalho, cenário atual, avanços e retrocessos.         

         
5 - ESTRATIFICAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS......... .............................05 HORAS         

5.1 - Formas de estratificação; e 
5.2 - Brasil: a interpretação da pobreza e o cenário de mudanças e permanências socioeconômicas. 

 
6 - TRABALHO E CIDADANIA NO BRASIL …............... .................................... 04 HORAS 

6.1 -  A organização do trabalho no Brasil; 
6.2 -  Mercado de trabalho, emprego e desemprego; e 
6.3 -  O trabalho e as desigualdades sociais no Brasil. 
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3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva; 
b) As avaliações serão realizadas com questões investigativas e para reflexão, ao longo do ano 
letivo; e 
c) Para o melhor desenvolvimento dos conhecimentos trabalhados, serão propostas leituras 
complementares com textos, principalmente visando reforçar o aprendizado e ampliar o contido 
nos textos básicos. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 08 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete.         

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0 , 1.1,.1.2, e 1.3; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6; 
- 2º Teste Periódico - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.0; 
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 , 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5; 
- 3º Teste Periódico - 4.0,4.1, 4.2 e 5.0; 
- 3ª Prova Periódica - 4.0,4.1, 4.2 , 5.0, 5.1, 5.2, e 5.3; 
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e 5.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e 5.0.    

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada bimestre; e         
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia;  
c) Computador; e 
d) Quadro digital. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
SILVA, Afrânio; Bruno Loureiro; Cassia Miranda, e outros autores. Sociologia em movimento. 
Vol. Único 2ª Ed.  São Paulo: Editora Moderna, 2016. 
Complementar: 
BONEMY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca; EMERIQUE, Raquel; O’DONNELL, Júlia. 
Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Volume único 2ª Ed. São Paulo: Editora 
Brasil/Fundação Getúlio Vargas, 2010. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA ESPANHOLA                                               ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Expressar-se em língua espanhola, utilizando, em nível básico, as quatro habilidades da língua: 
ler, compreender, escrever e falar.  
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - CUMPRIMENTOS E DADOS PESSOAIS ….................................................... 05 HORAS 
1.1 - Saudações, apresentações; perguntar e responder sobre dados pessoais; despedida. Pronomes 
Pessoais;  
1.2 - Alfabeto e fonologia; 
1.3 - Nacionalidades; exclamação e interrogação; artigos;  
1.4 - Sinais de pontuação: Uso de “rayas” e “comillas”; e 
1.5 - erbos “ser”, “estar”, “llamarse”, “vivir”, “haber”, “estar” y “tener” no Presente do 
Indicativo. 

 
2 - DISCURSO FORMAL E INFORMAL …........................................................... 03 HORAS 

2.1 - Nomes, sobrenomes e apelidos; 
2.2 - Uso de “tú”, “usted” y “vos” (“tuteo” e “voseo”); e 
2.3- Presente do Indicativo (verbos regulares).  

 
3 - ROTINA …............................................................................................................. 04 HORAS 

3.1 - Dias da semana, meses, numerais cardinais, numerais ordinais e datas; 
3.2 - Presente do Indicativo (verbos irregulares) e contrações; 
3.3 - Verbos pronominais; e  
3.4 - Horas. 

 
4 - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E MEIOS DE TRANSPOR TE ...... 05 HORAS 

4.1 - Vocabulário e expressões relacionadas a estabelecimentos comerciais e consumo; 
4.2 - Vocabulário de tipos de alojamentos; 
4.3 - Vocabulário de meios de transporte e uso da preposição “en”; 
4.4 - Perífrase de Futuro (ir a + Infinitivo) e Futuro imperfeito do indicativo; e 
4.5 - Heterosemânticos e heterogenéricos. 

 
5 - ESPORTES …........................................................................................................ 04 HORAS 

5.1 - Vocabulário de esportes; 
5.2 - Verbo estar + gerúndio; 
5.3 - Expressões idiomáticas; e 
5.4 - Textos, interpretação e compreensão leitora. 
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6 - SAÚDE….......................................................................................................…..... 03 HORAS 
6.1 - Vocabulário relativo à saúde, drogas, sintomas, doenças, problemas ambientais; 
6.2- Uso de “muy” e “mucho”; “tanto” e “tan”; “grande” e “gran”; outros casos de apócope; e 
6.3- Uso de “todavía”, “aún”. 

 
7 - PASSADOS……………………….….................................................................... 06 HORAS 

7.1 - Pretérito Perfeito Simples; 
7.2 - Pretérito Perfeito Composto; e 
7.3 - Pretérito Imperfeito do indicativo. 

 
8 - FAMÍLITA E PROFISSÕES…............................................................................ 04 HORAS 

8.1 - Vocabulário de família; as profissões; os verbos “dedicar(se)” e “parecer(se)”; 
8.2 - Os possessivos; o verbo “hacer”;  
8.3 - Superlativos e comparativos; e 
8.4 - Advérbios de tempo. 

 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Será utilizada a técnicas de Aula Expositiva, em sala de aula e em laboratório. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre; e 
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
d) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5; 
- 1ª Prova Periódica - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; 
- 2º Teste Periódico - 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4; 
- 2ª Prova Periódica - 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4; 
- 3º Teste Periódico - 6.0, 6.1, 6.2 6.3; 
- 3ª Prova Periódica - 7.1, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4; 
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 e 8.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 e 8.0. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Computador; 
c) Projetor multimídia; e 
d) CD player. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
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COIMBRA, Ludmila; CHAVES, Luíza Santana. Cercanía joven: espanhol 1: ensino médio. 2ª 
Ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 
Complementar: 
MARTIN, Ivan. Síntesis 1 - Curso de Lengua Española. 1ª Ed. São Paulo: Ática, 2012.  



 
 

Continuação do Anexo, do Of nº 10-28/2019, da DEnsM.  

- 97 de 157 - 
 

MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: INSTRUÇÃO MILITAR-NAVAL                               ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 83 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA 
     Identificar as características básicas da vida militar e dos aspectos referentes à navegação.  
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - APARELHO DE SUSPENDER E FUNDEAR …............................................... 05 HORAS 
1.1 - Aparelho de suspender e fundear. Âncoras e acessórios. 

 
2 - NOÇÕES SOBRE NAVIOS II …......................................................................... 07 HORAS 

2.1 - Sistemas de propulsão naval; 
2.2 - Propulsão a vapor (convencional e nuclear); 
2.3 - Motores Diesel; 
2.4 - Turbinas a gás e propulsões combinadas; e 
2.5 - Propulsão diesel-elétrica. 

 
3 - COMBATE A INCÊNDIO …............................................................................... 06 HORAS 

3.1 - Combustão, triângulo e tetraedro do fogo. Métodos de transmissão de calor;  
3.2 - Classificação dos incêndios e respectivos agentes extintores; e 
3.3 - Procedimentos quando da constatação de um princípio de incêndio e manuseio de extintores 
portáteis. 

 
4 - COMUNICAÇÕES NAVAIS …........................................................................... 06 HORAS 

4.1 - Métodos de comunicações navais; 
4.2 - Meio ótico. Comunicação por bandeiras, semáforas, lampejos; e 
4.3 - Comunicações utilizando os canais do meio elétrico. 

 
5 - ETIQUETA SOCIAL II …................................................................................... 03 HORAS 

5.1 - Principais normas de ética militar e relacionamento entre companheiros. Procedimentos 
relativos à etiqueta militar da Marinha. 
 

6 - HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS II  …................................................... 03 HORAS 
6.1 - Formas de relacionamento sexual e noções sobre doenças sexualmente transmissíveis; e 
6.2 - Noções sobre doenças infectocontagiosas e seus sintomas. 
 

7 - REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR ABALROAME NTO NO MAR 
(RIPEAM) …................................................................................................................04 HORAS 

7.1 - Principais regras de governo; e 
7.2 - Luzes e marcas mais frequentes utilizadas por embarcações. Principais sinais sonoros e 

luminosos. 
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8 - NOÇÕES BÁSICAS DE NAVEGAÇÃO II  …................................................... 08 HORAS 
8.1 - Definição de navegação. Tipos de projeção. Latitude e longitude na projeção de 
Mercator. Latitude e longitude numa carta náutica; 
8.2 - Determinação de pontos na carta náutica, utilizando-se o processo de coordenadas 
geográficas; 
8.3 - Utilização correta de lápis, borracha, compasso e régua paralela. Grafia correta de nomes 
e algarismos relacionados a rumo e velocidade. Utilização correta da rosa dos ventos e da 
escala de latitudes; e 
8.4 - Programação, refração e reflexão da onda eletromagnética. Confiabilidade da marcação e 
distância fornecidas pelo radar. 
 

9 - CARTAS NÁUTICAS …....................................................................................... 05 HORAS 
9.1 - Símbolos e abreviaturas mais empregadas em navegação, utilizando cartas náuticas. 
Material de desenho necessário ao uso da carta náutica e seu manuseio. Principais elementos 
representados em uma carta náutica. 

 
10 - DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO …............................................................... 07 HORAS 

10.1 - Definição de distância. Determinação de posição na carta náutica, através de plotagem 
de um ponto, por meio de distância;  
10.2 - Definição de marcação e rumo.  Diversos tipos de marcação; 
Linha de posição. Posições na carta náutica por marcações. Posições na carta náutica por 
marcações e distâncias;  
10.3 - Noções básicas de agulhas e declinação magnética; 
10.4 - Conversão de rumos e marcações; e 
10.5 - Prática sobre conversões de marcações e rumos. 

 
11 - INTRODUÇÃO À LIDERANÇA II ….............................................................. 05 HORAS 

11.1 - Indivíduo e grupo social. Processos de influenciação; 
11.2 - Processos e os métodos de condução e direção utilizados para a formação de uma 
liderança; 
11.3 - Processos sociais: cooperação, competição e conflito. A construção da autoridade. 
Valores e conduta pessoal do militar;  
11.4 - Fatores que afetam a motivação. O aspecto “humanidade” (necessidade x vontade), o 
favoritismo e a contestação; e 
11.5 - Estudo de caso de liderança. 

 
12 - CONTROLE DE AVARIAS ….......................................................................... 05 HORAS 

12.1 - O Controle de avarias na MB e sua estrutura básica a bordo dos navios; e 
12.2 - O Fiel de CAV. O Patrulha do CAV. Incêndio a bordo. Alagamento a bordo. 

 
13 - SERVIÇO DE INTENDÊNCIA NA MARINHA DO BRASIL …. ................. 04 HORAS 

13.1 - As gestorias na MB. O abastecimento na MB; e 
13.2 - A carreira do Oficial Intendente. As funções de Intendência comuns a todos os Corpos 
e Quadros de Oficiais. 

 
14 - CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO “DINGUE” …....... ..................... 15 HORAS 

14.1 - Condução de uma embarcação tipo “Dingue”; 
14.2 - Fenômenos naturais relacionados; e 
14.3 - Precauções de segurança. 
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3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, Aula Prática e Dinâmica de Grupo; 
b) Nas UE 8, 9 e 10, além das Aulas Expositivas, os alunos devem realizar exercícios práticos na 
carta náutica, utilizando, preferencialmente, a sala de aula de Navegação, sendo utilizadas 
técnicas de ensino do tipo Aula Prática, Demonstração Prática e Trabalho em Grupo; 
c) Serão feitas observações em campo, acompanhadas de aulas práticas, exposições de assuntos 
para discussão dirigida; 
d) Serão desenvolvidas noções básicas de música, por meio dos cantos cívicos nacionais - hinos e 
canções, nos tempos alocados para o Ensino Militar Naval; e 
e) Será realizada a prática marinheira nas embarcações tipo “Dingue” do Grêmio de Vela do 
Colégio Naval (GVCN) nos tempos alocados para o Ensino Militar Naval, a fim de incutir no 
preparo do futuro Aspirante a formação marinheira, em geral, e a prática da liderança, 
autoconfiança e capacidade de manobrar, navegar e trabalhar em equipe, em particular. Tal 
prática será precedida de um adestramento sobre a utilização das embarcações. 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. Um dos testes previstos será prático, referente à UE 14, e consistirá em percorrer, 
velejando, uma raia delimitada por boias, em uma embarcação tipo “Dingue”. O Aluno será 
aprovado no teste prático, caso percorra o trajeto programado. Caso não obtenha êxito na 
avaliação prática, o Aluno participará de aulas de reforço, sendo submetido a novas avaliações; e 
d) Avaliações e unidades de ensino: primeiro teste periódico UE 1 e 2; primeira prova periódica 
UE 1, 2 e 3; segundo teste periódico UE 4; segunda prova periódica UE 4, 5 e 6; terceiro teste 
periódico UE 7, 8, 9 , 10; terceira prova periódica UE 10, 11, 12 e 13. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Quadro digital;  
e) Laboratório de Navegação; e 
f) Avisos de Instrução (AvIn) e embarcações tipo “Dingue” do GVCN. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensáveis: 
a) BRASIL. Marinha do Brasil. Colégio Naval. Apostila de Instrução Militar Naval  - 2º ano. 

Angra dos Reis. 2017. 
b) FONSECA, Maurílio. Arte Naval. Rio de Janeiro: Escola Naval, 1979. 
. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                   ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                 CARGA HORÁRIA: 155 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
     Demonstrar desempenho e higidez física, dentro dos padrões em vigor, necessários para a 
formação militar-naval. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - GINÁSTICA DE EFEITOS GERAIS …............................................................. 35 HORAS 
1.1 -  Alongamento e aquecimento dos grupos musculares; 
1.2 -  Realização de exercícios de resistência muscular localizada; 
1.3 -  Realização de exercícios de ginástica em aparelho; e 
1.4 -  Realização de exercícios de flexibilidade. 

 
2 - MÉTODOS DE TREINAMENTO ...................................................................... 30 HORAS 

2.1 -  Treinamento de circuito; 
2.2 -  Treinamento de intervalo; 
2.3 -  Treinamento de força; e 
2.4 -  Técnica de Fartlek. 

 
3 - RESISTÊNCIA AERÓBICA ................................................................................45 HORAS 

3.1 -  Corrida em percursos diversos, grama, areia, terra e asfalto. 
 
4 - NATAÇÃO ............................................................................................................. 35 HORAS 

4.1 -  Educativos e correção do nado crawl; 
4.2 -  Educativos e correção do nado costas; e 
4.3 -  Flutuação no mar. 

 
5 - JOGOS DESPORTIVOS ...................................................................................... 10 HORAS 

5.1 -  Noções de desportos, necessárias ao aprimoramento do Aluno. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) As aulas serão conduzidas utilizando-se, principalmente, as técnicas de Aula Prática e  
Demonstração Prática; 
b) Devido à natureza da disciplina, as UE serão trabalhadas simultaneamente; e 
c) No início do ano letivo, os Alunos serão submetidos ao exame de nivelamento físico (ENF), 
composto por cinco testes de avaliação física por modalidade, visando ao nivelamento das turmas 
de Educação Física (EDF). 
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4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Os Alunos na disciplina de EDF serão submetidos a 02 (duas) Provas de Verificação Física 
(PVF), constituídas pelos testes de avaliação física, nas modalidades de: natação, corrida, 
permanência, barra e abdominal: 

- Primeira Prova de Verificação Física (1ª PVF) - ocorrerá ao final do primeiro semestre de 
cada ano letivo; 
- Segunda Prova de Verificação Física (2ª PVF) - ocorrerá ao final do segundo semestre de 
cada ano letivo; 
- Prova Final (PF) - terá caráter de recuperação para os Alunos que não atingirem o índice de 
aprovação direta em um ou mais testes de avaliação física da 2ª PVF, realizando somente o(s) 
teste(s) em cuja(s) modalidade(s) não foi atingido o grau de aprovação; e 
- Prova de Recuperação Final (PRF) - terá caráter de recuperação para os Alunos que não 
atingirem o índice exigido em um ou mais testes de avaliação física da PF, realizando 
somente o(s) teste(s) em cuja(s) modalidade(s) não foi atingido o grau de aprovação. 

b) O ENF e as PVF serão compostos por cinco testes de avaliação física por disciplina, todos de 
caráter eliminatório e classificatório, constituídos conforme o sumário das disciplinas de EDF-1 
(1º ano), EDF-2 (2º ano) e EDF-3 (3º ano); 
c) Os 5 (cinco) TA destinados à realização da Prova de Verificação Física (PVF) foram incluídos 
na UE 5; e 
d) Os resultados dos testes de avaliação física serão expressos em uma escala numérica, de 0 
(zero) a 10 (dez), conforme índices estabelecidos no sumário da disciplina. 
e) Para efeito de classificação, o Grau de Classificação (GC) será expresso pela média aritmética 
das modalidades da 1ª e 2ª PVF: 

 

GC = A1+ B1+ C1 + N1 + P1+ A2 + B2 + C2 + N2 + P2 

 10 
 

Onde: 
A1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Abdominal na 1ª PVF; 
B1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Barra na 1ª PVF; 
C1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Corrida na 1ª PVF; 
N1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Natação na 1ª PVF; 
P1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Permanência na 1ª PVF; 
A2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Abdominal na 2ª PVF; 
B2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Barra na 2ª PVF; 
C2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Corrida na 2ª PVF; 
N2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Natação na 2ª PVF; e 
P2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Permanência na 2ª PVF. 

f) Para efeito de aprovação, será considerado aprovado na disciplina de EDF o Aluno que atingir 
o índice correspondente ao grau igual ou superior a 7 (sete) em todos os testes de avaliação física 
da 2ª PVF; 
g) O Aluno que for submetido à PF e à PRF, deverá alcançar no mínimo o grau 6 (seis) no(s) 
teste(s) de avaliação física a que for submetido, não sendo os resultados obtidos computados no 
GC; 
h) Será considerado reprovado na disciplina de EDF o Aluno que não atingir grau 6 (seis) em um 
ou mais testes de avaliação física aplicados na PRF; 
i) O Aluno que não puder realizar qualquer teste de avaliação física, por motivo de incapacidade 
física eventual, comprovada pelo Departamento de Saúde, ou por necessidade de serviço ou de 
ordem social, poderá, mediante autorização do Comandante do Corpo de Alunos, realizá-lo em 
2ª chamada, tão logo cessem as razões impeditivas; 
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j) No caso de o motivo impeditivo ocorrer por ocasião da 2ª PVF, a segunda chamada será 
realizada até a data anterior marcada para a PRF; 
k) Quando o motivo impeditivo ocorrer por ocasião da PRF, o Aluno deverá realizar a referida 
prova, em 2ª chamada, até a data do encerramento do ano letivo; 
l) Se a incapacidade física eventual, amparada com parecer favorável e comprovada pelo 
Departamento de Saúde, ocorrer ou persistir até a data de realização da PRF, para o Aluno que 
tiver índice igual ou superior a 5 (cinco) em cada teste registrado na 1ª PVF ou no ENF do ano 
letivo em curso, será considerado o grau 5 (cinco) para aprovação, atribuído ao(s) teste(s) de 
avaliação física não realizado(s) na 2ª PVF; 
m) Se a incapacidade física eventual, amparada com parecer favorável e comprovada pelo 
Departamento de Saúde, impossibilitar avaliação em EDF, o caso será apreciado de acordo com 
o item Renovação de Matrícula das Normas para o Curso de Preparação de Aspirantes; 
n) Em situações excepcionais em que o Aluno, pelos motivos referidos no item “i”, não tenha 
possibilidade de cumprir os prazos estabelecidos no currículo, a critério do Comandante do 
Colégio Naval (CN), poderá ser realizada nova prova, que terá como prazo limite, para o 2º ano, 
o início do Período de Adaptação do Colégio Naval; e 
o) As Modalidades para a PVF são as seguintes: 

Abdominal:  
- o Aluno deverá executar o maior número de flexões abdominais durante 01 (um) minuto; 
- Serão computados apenas os movimentos completos, ou seja, posição inicial em decúbito 
dorsal, pernas fletidas, com apoio nos pés, e braços entrelaçados sobre o peito, não devendo 
estes se afastar; o Aluno deverá flexionar o tronco até que os antebraços toquem as coxas, 
voltando à posição inicial; e 
- os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para o Abdominal. 
 
Corrida:  
- Percurso de 2.400 metros; 
- Pista de atletismo ou percurso de rua previamente demarcado; 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a corrida. 
 
Natação: 
- Percurso de 100 metros; 
- Piscina de 25 ou 50 metros, com um Aluno por raia, sendo a saída obrigatória a partir dos 
blocos de partida das piscinas; 
- Não será permitido, durante a virada do percurso, contato superior a 03 (três) segundos com 
a borda, bem como a permanência nas raias ou bordas laterais; 
- Não haverá exigência de estilo; 
- Não será permitido o uso de implementos que auxiliem a flutuação ou a propulsão; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a Natação. 
 
Permanência: 
- O Aluno deverá flutuar na posição vertical, preferencialmente na piscina, sem qualquer tipo 
de ajuda, por um tempo pré-estabelecido; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a Permanência. 
 
Flexões na Barra: 
- Como posição inicial, o Aluno deverá estar em suspensão alongada, com empunhadura livre; 
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- O Aluno deverá executar a flexão dos braços até que seu queixo ultrapasse o nível da barra, 
voltando à posição inicial, quando será considerado um movimento completo; 
- Serão computados os movimentos completos realizados sucessivamente, partindo da posição 
inicial, até o final da série; 
- O contato do Aluno com o solo ou qualquer outro tipo de ajuda interromperá o teste, sendo 
computados, apenas, os movimentos completos realizados até o momento da falta; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a Flexão na Barra. 
 
p) TABELA DE ÍNDICES PARA A PVF 
 

TESTES 
GRAUS 

ABDOMINAL 
(em repetições) 

FLEXÃO NA 
BARRA 

(em repetições) 

PERMANÊNCIA 
Na água 

(minutos) 

NATAÇÃO 
(100 m) 

(em minutos e 
segundos) 

CORRIDA 
(2400 m) 

(em minutos e 
segundos) 

ZERO 
Menor ou igual a 

18 
ZERO 15'' 

Maior ou igual 
a 3'54'' 

Maior ou igual a 
15'09'' 

0,5 19 - 20 X 30'' 3'47'' a 3'53'' 14'58'' a 15'08'' 

1,0 21 - 22 X 45'' 3'40'' a 3'46'' 14'47'' a 14'57'' 

1,5 23 - 24 X 1 minuto 3'33'' a 3'39'' 14'36'' a 14'46'' 

2,0 25 - 26 X 1'30'' 3'26'' a 3'32'' 14'25'' a 14'35'' 

2,5 27 - 28 X 2 minutos 3'19'' a 3'25'' 14'14'' a 14'24'' 

3,0 29 - 30 X 3 minutos 3'12'' a 3'18'' 13'58'' a 14'13'' 

3,5 31 - 32 X 4 minutos 3'05'' a 3'11'' 13'42'' a 13'57'' 

4,0 33 - 34 X 5 minutos 2'58'' a 3'04'' 13'26'' a 13'41'' 

4,5 35 - 36 1 6 minutos 2'51'' a 2'57'' 13'10'' a 13'25'' 

5,0 37 - 38 2 7 minutos 2'44'' a 2'50'' 12'54'' a 13'09'' 

5,5 39 - 40 3 8 minutos 2'27'' a 2'43'' 12'38'' a 12'53'' 

6,0 41 - 42 4 9 minutos 2'20'' a 2'26'' 12'22'' a 12'37'' 

6,5 43 - 44 5 10 minutos 2'13'' a 2'19'' 12'06'' a 12'21'' 

7,0 45 - 46 6 11 minutos 2'06'' a 2’12'' 11'50'' a 12'05'' 

7,5 47 - 48 7 12 minutos 1'59'' a 2'05'' 11'34'' à 11'49'' 

8,0 49 - 50 8 13 minutos 1'52'' a 1'58'' 11'18'' a 11'33'' 

8,5 51 - 52 9 14 minutos 1'45'' a 1'51'' 11'02'' a 11'17'' 

9,0 53 - 54 10 15 minutos 1'38'' a 1'44'' 10'46'' a 11'01'' 

9,5 55 - 56 11 16 minutos 1'31'' a 1'37'' 10'30'' a 10'45'' 

10,0 
Igual ou menor 

que 57 
12 17 minutos 

Igual ou menor 
que 1'30'' 

Igual ou menor 
que 10'29'' 

 
 
5) REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Complementar: 
BRASIL. Marinha do Brasil. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. CGCFN-15 (1ª 
Edição). Normas sobre Treinamento Físico Militar e Testes de Avaliação Física na Marinha 
do Brasil. Rio de Janeiro, 2018. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                 CARGA HORÁRIA: 238 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Aplicar os conceitos matemáticos na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - FUNÇÕES ….......................................................................................................... 20 HORAS 
1.1 - Funções, seus domínios e imagens; 
1.2 - Classificação de funções; 
1.3 - Composição de funções; 
1.4 - Determinação, caso exista, da inversa de uma função; e 
1.5 - Gráficos das principais funções. 

 
2 - NÚMEROS COMPLEXOS ….............................................................................. 11 HORAS 

2.1 - Necessidade da existência dos números complexos; 
2.2 - Representação dos números complexos nas formas algébrica, geométrica, trigonométrica 
e exponencial; 
2.3 - Operações usuais com números complexos nas suas diversas formas; e 
2.4 - Equações binômias e trinômias com raízes complexas. 

 
3 - CONCEITO DE LIMITE …................................................................................. 24 HORAS 

3.1 - Gráficos de funções descontínuas nos seus diversos casos, reconhecendo os tipos limites; 
3.2 - Condições que definem um limite geral; 
3.3 - Consequências gráficas dos tipos de descontinuidade; 
3.4 - Exercícios de vizinhança furada; 
3.5 - Exercícios de ponto de acumulação; e 
3.6 - Exercícios de equação modular. 

 
4 - COORDENADAS CARTESIANAS NO R3  …................................................... 05 HORAS 

4.1 - Ponto de R3 às suas coordenadas cartesianas; 
4.2 - Cálculo da distância entre dois pontos no R3; e 
4.3 -  de uma superfície esférica. 

 
5 - ALGEBRA VETORIAL …................................................................................... 14 HORAS 

5.1 - Definição de vetor: geométrica e analiticamente; 
5.2 - Operações de adição, subtração e de multiplicação por um escalar; 
5.3 - Espaços e subespaços vetoriais; 
5.4 - Vetores linearmente dependentes ou independentes; e 
5.5 - Base de um espaço vetorial. 
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6 - POLINÔMIOS ….................................................................................................. 09 HORAS 
6.1 - Definição de polinômios, polinômios idênticos e identicamente nulos; 
6.2 - Operações usuais entre polinômios; 
6.3 - Emprego do dispositivo de Briot-Ruffini; 
6.4 - Determinação do resto de um polinômio por um binômio; e 
6.5 - Exercícios para determinar o resto de um polinômio por um binômio. 

 
7 - EQUAÇÕES POLINOMIAIS ….......................................................................... 03 HORAS 

7.1 - Relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação polinomial; e 
7.2 - Aplicação dos métodos de pesquisa de raízes complexas, reais e racionais de uma 
equação polinomial. 
 

8 - CÁLCULO DE LIMITES …................................................................................ 20 HORAS 
8.1 - Gráficos; 
8.2 - Propriedades dos limites; 
8.3 - Infinitésimos; 
8.4 - Limite de uma função racional fracionária; 
8.5 - Limite versus ponto de acumulação; 
8.6 - Limite de uma função irracional; e 
8.7 - Exercícios usando limite lateral. 

 
9 - INTRODUÇÃO À DERIVADA …........................................................................17 HORAS 

9.1 - Proporcionalidade da variação entre variáveis de uma função e suas consequências grá-
ficas; 
9.2 - Cálculo da derivada de qualquer função algébrica; 
9.3 - Cálculo da subtangente e a subnormal de uma função; 
9.4 - Limite finito no infinito; 
9.5 - Limite infinito no infinito; e 
9.6 - Limite de uma expressão algébrica. 

 
10 - PRODUTO ESCALAR …................................................................................... 06 HORAS 

10.1 - Produto escalar entre dois vetores: geométrica e analiticamente; e 
10.2 - Produto escalar no cálculo do ângulo entre dois vetores. 

 
11 - PRODUTO VETORIAL E MISTO …...............................................................12 HORAS 

11.1 - Definição de produto vetorial e misto, geométrica e analiticamente; 
11.2 - Interpretação, geometricamente do módulo do produto vetorial e do produto misto; 
11.3 - Aplicação do produto vetorial e misto em situações problemáticas; e 
11.4 -  Exercícios de produto misto. 
 

12 - EQUAÇÃO POLINAL COMPLEXA ….......................................................... 12 HORAS 
12.1 - Raízes reais de uma equação; 
12.2 - Raízes reais no intervalo usando Teorema de Bolzano; 
12.3 - Relações de Girard; e 
12.4 - Exercícios usando as relações de Girard. 

 
13 - DERIVADA DAS FUNÇÕES ALGÉBRICAS …............................................. 13 HORAS 

13.1 - Acréscimo e razão incremental; 
13.2 - Interpretação geométrica de derivada; 
13.3 - Regra de L’Hopital; e 
13.4 - Derivação implícita. 
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14 - ESTUDO DA RETA NO R3................................................................................ 04 HORAS 
14.1 - As diversas formas da equação da reta R3; 
14.2 - Cálculo da distância de um ponto a uma reta no R3; e 
14.3 - Problemas clássicos sobre retas no R3. 
 

15 - PROBLEMAS DA RETA NO R3 …...................................................................03 HORAS 
15.1 - Problemas sobre a reta no R3; e 
15.2 - Mostrar gráfico da reta no R3

. 

 

16 - ESTUDO DO PLANO NO R3 …........................................................................ 08 HORAS 
16.1 - As diversas formas da equação do plano no R3; 
16.2 - Cálculo da distância de um ponto a um plano no R3; e 
16.3 - Problemas clássicos sobre o plano no R3. 

 
17 - APLICAÇÃO DE DERIVADAS ….....................................................................17HORAS 

17.1 - Crescimento de uma função; 
17.2 - Gráfico de uma função em consequência de seus máximos e mínimos, crescimento e 
descontinuidade; 
17.3 - Problemas objetivos de máximos e mínimos e problemas geométricos, por meio de 
derivadas; 
17.4 - Problemas de concavidade e pontos de inflexão de uma função; 
17.5 - Interpretação geométrica e cinemática das derivadas; e 
17.6 - Exercícios envolvendo os limites trigonométricos. 
 

18 - TRANSFORMAÇÕES  ….................................................................................. 06 HORAS  
18.1 - Transformações multiplicativa, aditiva ou recíproca em uma equação polinomial dada; 
18.2 - Transformações na resolução de equações polinomiais; e 
18.3 - Resolução de equações recíprocas. 

 
19 - RAÍZES MÚLTIPLAS E RAÍZES COMUNS …............................................. 06 HORAS 

19.1 - Derivada de uma função polinomial, pela definição; 
19.2 - Raízes múltiplas e comuns de duas funções polinomiais; e 
19.3 - Determinação das raízes múltiplas de duas funções polinomiais. 
 

20 - DERIVADAS DAS FUNÇÕES TRANSCENDENTES …............................... 10 HORAS 
20.1 - Cálculo da derivada de qualquer função transcendente; 
20.2 - Gráficos; 
20.3 - Problemas práticos sobre as funções transcendentes; 
20.4 - Regra de L’Hôpital; e 
20.5 - Assíntotas. 

 
21 - INTEGRAL …...................................................................................................... 10 HORAS 

21.1 - Cálculo de uma integral por processos imediatos; e 
21.2 - Uma integral definida como medida de área. 

 
22 - TRANSFORMAÇÕES LINEARES …...............................................................08 HORAS 

22.1 - Dentre as transformações, distinção daquelas que são lineares; 
22.2 - Matriz de uma transformação linear; e 
22.3 - Diversos tipos de transformações lineares. 
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3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva; 
b) Após a apresentação de conceitos ou deduções de fórmulas, deverão ser realizados exercícios 
simples de aplicação imediata; e 
c) Em princípio, após cada duas aulas teóricas, deverá ser programada uma aula destinada à 
resolução de exercícios. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três  e carga horária de 3h; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete  e carga horária de 3 horas. 

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0, 3.0 e 5.0; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0; 
- 2º Teste Periódico - 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0; 
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 4.0, 8.0, 9.0, 10.0 e 11.0; 
- 3º Teste Periódico - 9.0, l0.0, 11.0, 12.0, 13.0 e 15.0; 
- 3ª Prova Periódica - 9.0, 11.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0 e 20.0; 
- Prova Final - 5.0, 9.0, 11.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 e 18.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 5.0, 9.0, 11.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 e 18.0. 

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota dos TP, aplicados em cada trimestre; e 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; e 
c) Computador. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável 
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de matemática elementar. Vol. VI e VIII. São Paulo: Atual, 
2005. Vol. VI - 7ª Ed./ Vol. VIII - 6ª Ed. 
Complementares  
a) THOMAS, G.B. Cálculo. vol. 2. 10ª edição. São Paulo: Addison Wesley, 2007. 
b) ______. Cálculo. vol. 1. 2ªedição. São Paulo: Addison Wesley, 2006. 
c) ______. Cálculo. vol. 1. 11ª edição. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                 CARGA HORÁRIA: 136 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Analisar e aplicar os recursos expressivos da língua por meio de uma abordagem linguístico-
discursiva, que contribua para o desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e 
produção de textos. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - GRAMÁTICA: AS CATEGORIAS LINGUÍSTICO-GRAMATICAI S NA CONSTRUÇÃO 
DOS TEXTOS E DE SEUS SENTIDOS …...............................................................49 HORAS 

1.1 - Interpretação de textos: erros clássicos, estratégias de leitura; 
1.2 - Habilidades mais exploradas em verbos de comando: identificação/reconhecimento, 
levantamento de hipóteses/dedução/inferência, justificativa, explicação, resumo, análise, 
reescritura/paráfrase, comparação/relação, confronto/cruzamento/diferença, comentário; 
1.3 - Fatores de textualidade: informatividade, situacionalidade, intertextualidade, 
interdiscursividade e intencionalidade; 
1.4 - Elementos de referenciação textual endofórica: anafóricos e catafóricos; 
1.5 - Elementos de referenciação extratextuais: dêiticos e exofóricos; 
1.6 - Coordenação: um mecanismo de progressão textual de valor semântico; 
1.7 - Subordinação das Substantivas e Adjetivas: ordenação do pensamento e seus aspectos 
semântico-pragmáticos; 
1.8 - Subordinação das Adverbiais: estruturas relacionais de tese e argumento (causa e 
consequência, tempo, finalidade, comparação, condição, conformidade, proporção e 
raciocínio concessivo);  
1.9 - O papel enunciativo-discursivo das orações intercaladas e reduzidas; e  
1.10 - Aspectos linguístico-gramaticais para a produção de textos. 

 
2 - PRODUÇÃO DE TEXTO - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA: INTER-PRETAÇÃO, 
PRODUÇÃO E REESCRITA DE TEXTOS.............................................................47 HORAS 

2.1 - Produção de textos: orientações gerais e critérios de correção; 
2.2 - Prática de paráfrases e paródias com originalidade.; 
2.3 - Prática de técnicas de Oratória; 
2.4 - A técnica de impessoalização da linguagem e a parcialidade; 
2.5 - A articulação de palavras: a coesão textual; 
2.6 - A articulação de ideias: a coerência textual; 
2.7 - Tipos de argumentos; 
2.8 - Contra-argumentação; 
2.9 - Modos de organização do discurso: enunciativo, narrativo, descritivo, argumentativo, 
expositivo, injuntivo, preditivo, conversacional; 
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2.10 - Estudo de diversos gêneros textuais: dissertação-argumentativo, crônica literária, 
crônica argumentativa, relatório de experiência, textos de divulgação científica, carta de leitor, 
carta argumentativa e relato pessoal; e 
2.11 - Reescrita de textos e correção gramatical. 
   

3 - LITERATURA: O PRÉ-MODERNISMO - A TRANSIÇÃO PARA  O NOVO SÉCULO 
........................................................................................................................................06 HORAS 

3.1 - Representantes da produção de caráter social: Euclides da Cunha, Lima Barreto, 
Monteiro Lobato e Graça Aranha; e 
3.2 - A poesia sincrética de Augusto dos Anjos. 

 
4 - A LINGUAGEM DO MODERNISMO …........................................................... 22 HORAS 

4.1 - Vanguarda europeia: Futurismo, Cubismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo; 
4.2 - Vanguarda brasileira: a Semana de Arte Moderna; 
4.3 - Primeira fase do Modernismo: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira 
e Alcântara Machado; 
4.4 - Segunda fase do Modernismo, o romance de 30: Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, 
José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Cyro dos Anjos; 
4.5 - A segunda fase do Modernismo, a poesia de 30: Carlos Drummond de Andrade, Murilo 
Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meireles e Vinícius de Morais; e 
4.6 - A Geração Modernista de 45: a obra de Clarice Lispector, a linguagem reinventada de 
Guimarães Rosa e a linguagem objeto de João Cabral de Melo Neto. 

 
5 - TENDÊNCIAS DA LITERATURA CONTEMPORÂNEA …....... .................. 12 HORAS 

5.1 - Tendências poéticas: Concretismo, a Poesia-Práxis, a Poesia Social, a Poesia Marginal e 
o Tropicalismo; 
5.2 - A poesia contemporânea: Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, 
Ferreira Gullar e Adélia Prado; 
5.3 - A prosa contemporânea: Rubem Braga e Dalton Trevisan; e 
5.4 - A renovação na produção cultural brasileira: o teatro de Nelson Rodrigues. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Serão utilizadas várias técnicas de ensino, além da Aula Expositiva, sendo utilizada a 
Expressão Oral, a partir de práticas interpretativas, debates, seminários, dramatizações, dinâmicas 
de grupo, comunicações, etc., com base nas leituras complementares (paradidáticos). Nas aulas, 
operar-se-ão os conceitos que têm bases na Semântica, na Linguística Textual, na Pragmática e na 
Teoria do Discurso: os pressupostos e subentendidos, a polifonia / os sujeitos do discurso, projeto 
de comunicação, modos de organização do texto, discursos citados, contratos de comunicação 
dos gêneros textuais, estratégias argumentativas, recursos de coesão e coerência textuais, etc; 
b) A leitura e imediata compreensão de textos, literários ou não, serão elementos essenciais ao 
atendimento dos objetivos do Curso, incluindo o trabalho com questões objetivas e discursivas e, 
com o sistema simbólico extralinguístico (Semiótica). A partir dos mais variados gêneros 
textuais, nas três abordagens (Gramática, Literatura e Produção de Texto), buscar-se-á, 
fundamentalmente, avaliar em que medida os elementos verbais (ou recursos disponíveis na 
língua) e os elementos extraverbais (que estão na situação de produção do discurso) são 
responsáveis pela construção de sentido dos textos;   
c) A abordagem gramatical servirá, essencialmente, de instrumento para a compreensão e 
produção de textos. Mediante as dificuldades apresentadas, na oralidade e na produção escrita 
(exercícios, avaliações, textos, atividades de produção oral individuais, etc.), será feita a 
sistematização dos itens gramaticais registrados (pontuação, concordância, regência, crase, 
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acentuação, colocação pronominal, emprego do infinitivo, plural dos nomes compostos, 
ortografia). A abordagem literária, sem eliminar o contexto histórico, estabelecerá diálogos entre 
estilos literários, inclusive, entre autores de diferentes épocas e linguagens;   
d) Em todo trimestre, haverá, na abordagem gramatical, o detalhamento de aulas essencialmente 
interpretativas e de exploração das dificuldades notificadas, conforme descrito na alínea anterior. 
Acontecerão, nas três abordagens (Gramática, Literatura e Produção de Texto), práticas de leitura 
e de redação; 
e) Nos três enfoques (Gramática, Literatura e Produção de Texto), observar-se-á a análise da 
textualidade e de seus componentes, da composição textual e de seus sentidos, da 
intencionalidade discursiva, das referências intertextuais e interdiscursivas e das variedades 
linguísticas. Haverá sempre um paralelo entre a tradição gramatical/literária/redacional e a 
abordagem enunciativo-discursiva, aproximando-se gramática, leitura e produção textual; 
f) Além de atender aos propósitos específicos, a seleção de textos deverá incentivar nos Alunos o 
gosto pela leitura, pela análise, pela produção e reescrita coletiva de textos produzidos pelos 
Alunos, esta última acontecendo na abordagem Produção de Texto, buscando-se sempre uma 
prática intra, inter, multi e transdisciplinar; e  
g) Os itens 1.1 e 1.10, 2.1, 2.3, 2.10 e 2.11, compreendidos nas abordagens Gramática e Produção 
de Texto, respectivamente, serão explorados em todos os trimestres. 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 08 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As PP terão uma etapa de Produção Textual (PT), equivalente a 40% do valor da PP; Nas 
avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico  
- Gramática - 1.1, 1.2.  
- Literatura - 3.1, 3.2, 4.1. 
- 1ª Prova Periódica  
- Gramática  -  1.1, 1.2, 1.10. 
- Literatura - 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3. 
- 1ª Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11 
- 2º Teste Periódico  
- Gramática - 1.1, 1.3, 1.4.  
- Literatura -  4.4 
- 2ª Prova Periódica  
- Gramática -  1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 
- Literatura - 4.4 e 4.5. 
- 2ª Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.10 e 2.11. 
- 3º Teste Periódico 
- Gramática - 1.1, 1.8. 
- Literatura - 4.6, 5.1. 
- 3ª Prova Periódica  
- Gramática - 1.1, 1.8, 1.9, 1.10. 
- Literatura -4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 
- 3ª Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11. 
- Prova Final  
- Gramática - 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. 
- Literatura - 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 
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- Produção Textual -  2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 
- Prova de Recuperação Final  
- Gramática - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.  
- Literatura - 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.  
- Produção Textual - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. 

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados trimestralmente; 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
e) As PF e PRF terão três questões: uma de Gramática, uma de Literatura e outra de Produção 
Textual, sendo a nota obtida por meio da média aritmética das questões. Não caberão recursos à 
PT. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; e 
c) Computador. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensáveis: 
a) ABAURRE, Maria Luiza M et al. Português, Contexto, Interlocução e Sentido. Volume III. 

São Paulo: Editora Moderna, 2013. 
b) PASQUALE, Cipro Neto & INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Editora Scipione. 
c) HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles, Minidicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. 

Complementares: 
a)  Textos técnicos e/ou literários selecionados pelos docentes; e 
b) Triste fim de policarpo Quaresma de Lima Barreto; Vidas secas - Graciliano Ramos; Laços 

de Família - Clarice Lispector. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA                                                      ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                 CARGA HORÁRIA: 102 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  

Desenvolver as quatro habilidades da língua: leitura, compreenção auditiva, escrita e fala, em 
nível intermediário. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - RELAÇÕES PESSOAIS …...................................................................................18 HORAS 
1.1 - Pais e adolescentes. (File 4A): 

Foco gramatical: Present Perfect + yet /already; 
Vocabulário: tarefas domésticas; make or do?; 
Reading: identificar informações específicas através da leitura; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas através de áudio; e 
Pronunciation: sound of yatch and jazz. 

1.2 - Moda e compras. (File 4B): 
Foco gramatical: Present Perfect or Simple Past?; 
Vocabulário: compras; 
Reading: identificar informações específicas através da leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio;  
Speaking: completar individualmente o questionário do livro e em pequenos grupos tentar 
identificar colegas com experiências semelhantes; e 
Pronunciation: Sounds c and ch. 

1.3 - Fobias. (File 9B): 
Foco gramatical: presente perfect + for / since; 
Vocabulário: fobias e medos; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio; e 
Pronunciation: sentence stress. 

1.4 - Música. (File 9C): 
Foco gramatical: Present Perfect ou Simple Present?; 
Vocabulário: biografias; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre a vida de  algum amigo 
ou parente; 
Writing: escrever uma biografia sobre alguém famoso ou que se conheça bem; e 
Pronunciation: word stress and the sound of horse. 

1.5 - Tempo livre. (File 4C): 
Foco gramatical: something, anything, nothing, etc; 
Vocabulário: adjetivos terminados em -ed ou -ing; 
Responder perguntas referentes ao áudio; 
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Reading: identificar informações específicas através da leitura;  
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre último final de semana; e 
Pronunciation: Sounds of egg, phone and up. 
1.6 - Revisão e avaliação do aprendizado. Revise & Check:  
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos 
nas duas unidades anteriores, sendo a última unidade do segundo ano e primeira unidade 
do terceiro ano. 

 
2 - VIDA MODERNA …............................................................................................. 12 HORAS 

2.1 - Falta de tempo. (File 5A): 
Foco gramatical: comparativo de adjetivos e advérbios; 
Vocabulário: expressões de tempo; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro para identificar como suas 
vidas mudaram nos últimos anos; e 
Pronunciation: sentence stress. 

2.2 - Cidades grandes. (File 5B):  
Foco gramatical: superlativo (+ ever + present perfect); 
Vocabulário: descrevendo cidades; 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: responder perguntas referentes ao áudio; 
Writing: escrever uma curta descrição sobre o lugar onde mora; e 
Pronunciation: word and sentence stress. 

2.3 - Excessos. (File 5C): 
Foco gramatical: Quantifiers: too, not enough; 
Vocabulário: corpo e saúde; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre dieta e estilo de vida; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Listening: Responder perguntas referentes ao áudio; e 
Pronunciation: Sounds of up, boot, bike and egg. 

2.4 - Practical English - The wrong shoes. (Episode 3): 
Aula com vídeo que promove a prática da língua inglesa em situações cotidianas, por 
meio de exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala; e 
Vocabulário: fazendo compras. 
 

3 - O FUTURO …........................................................................................................ 12 HORAS 
3.1 - Pessimismo ou otimismo? (File 6A):  

Foco gramatical: will / won´t (previsões); 
Vocabulário: verbos opostos; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; e 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre pensamento positivo. 

3.2 - Promessas e intenções.(File 6B):  
Foco gramatical: will / won´t (decisões, ofertas e promessas); 
Vocabulário: verb + back; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio;  
Reading: identificar informações específicas através de leitura; e 
Pronunciation: word stress: two-syllable verbs. 
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3.3 - Significado dos sonhos. (File 6C):  
Foco gramatical: revisão de tempos verbais; 
Vocabulário: adjetivos preposicionados; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; e 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre informações pessoais. 

3.4 - Revisão e avaliação do aprendizado: 
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos 
nas duas unidades anteriores (2 e 3). 
 

4 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL..................................................................... 12 HORAS 
4.1 - Como fazer certas coisas. (File 7A): 

Foco gramatical: usos do infinitivo; 
Vocabulário: verbs + infinitive; 
Reading: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre como se faz as coisas; e 
Pronunciation: weak form of to, linking. 

4.2 - Felicidade. (File 7B): 
Foco gramatical: usos do gerúndio; 
Vocabulário: verbs + gerund; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro com foco o uso do gerúndio; e 
Pronunciation: the letter i . 

4.3 - Practical English - At the pharmacy (Episode 4): 
Aula com vídeo que promove a prática da língua inglesa em situações cotidianas, por 
meio de exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala: e 
Vocabulário: mal estar e doenças.  

 
5 - ACONTECIMENTOS DIÁRIOS ….................................................................... 20 HORAS 

5.1 - Conselhos. (File 8A): 
Foco gramatical: should; 
Vocabulário: get; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Speaking: elaborar soluções para os problemas propostos no livro e, em pares, comparar 
sugestões; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Writing: escolher um dos problemas propostos pelo livro e escrever um parágrafo dando 
um conselho para a resolução do mesmo; e 
Pronunciation: sound of bull and boot. 

5.2 - Decisões. (File 10C): 
Foco gramatical: might; 
Vocabulário: formação de substantivos; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre a capacidade individual 
de tomar decisões; e 
Pronunciation: diphthongs. 
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5.3 - Estudando línguas. (File 7C): 
Foco gramatical: have to, don´t have to, must, must not, can´t; 
Vocabulário: modificadores (a little, really, etc.); 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre conhecimentos de 
línguas estrangeiras; 
Writing: escrever um e-mail formal pedindo informações sobre cursos de línguas; e 
Pronunciation: sentence stress. 

5.4 - Lei de Murphy. (File 8B): 
Foco gramatical: first conditional; 
Vocabulário: verbos que se confundem; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro para a prática do uso de 
verbos que se confundem; e 
Pronunciation: linking. 

5.5 - Amor não correspondido. (File 8C): 
Foco gramatical: pronome possessivo; 
Vocabulário: advérbios de modo; 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: responder perguntas referentes ao áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre lugares para visitar na 
sua cidade; 
Writing: em pares, escrever e apresentar (role-play) uma cena curta relacionada ao texto 
lido; e 
Pronunciation: sentence rhythm. 

5.6 - Revisão e avaliação do aprendizado. Revise & Check:  
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos 
nas duas unidades anteriores. 

 
6 - CARACTERÍRTICAS E TALENTOS PESSOAIS …....................................... 05 HORAS 

6.1 - Hipóteses. (File 9A): 
Foco gramatical: second conditional; 
Vocabulário: animais; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre hipóteses; e 
Pronunciation: word stress. 

6.2 - Practical English - Getting around. (Episode 5): 
Aula com vídeo que promove a prática da língua inglesa em situações cotidianas, por 
meio de   exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala; e 
Vocabulário: perguntar o caminho, direções. 
 

7 - INVENÇÕES E PESSOAS QUE MARCARAM A HISTÓRIA.........................11HORAS 
7.1 - Invenções. (File 10A):  

Foco gramatical: voz passive; 
Vocabulário: verbos parecidos; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
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Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre acontecimentos 
passados da história; e 
Pronunciation: sound of shower, and the -ed ending sounds. 

7.2 - Tempos de escola. (File 10B): 
Foco gramatical: used to; 
Vocabulário: disciplinas escolares; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Speaking: entrevista em pares, usando questionário do livro sobre os tempos de escola 
fundamental; e 
Pronunciation: used to / didn’t use to. 

7.3 - Revisão e avaliação do aprendizado. Revise & Check:  
Exercícios variados de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de texto, 
compreensão auditiva e prática oral, com o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos 
nas duas unidades anteriores. 

 
8 - ESTILO DE VIDA ….............................................................................................12 HORAS 

8.1 - Esportes. (File 11A): 
Foco gramatical: preposições de movimento; 
Vocabulário: esportes; 
Listening: identificar informações específicas através de áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Writing: escrever um texto dando opinião sobre esportes na TV; e 
Pronunciation: sports. 

8.2 - Estilo de vida. (file11B): 
Foco gramatical: ordem dos phrasal verbs na frase; 
Vocabulário: phrasal verbs; 
Reading: identificar informações específicas através de leitura; 
Speaking: entrevista em pares, usando o questionário do livro com foco no uso dos 
phrasal verbs; e 
Pronunciation: linking. 

8.3 - Coincidências e semelhanças. (File 11C): 
Foco gramatical: so, neither + auxiliaries; 
Vocabulário: semelhanças; 
Reading: responder perguntas referentes ao texto; 
Listening: identificar informações específicas e responder perguntas referentes ao áudio; 
Reading: identificar informações específicas e inferir significado através de leitura; 
Speaking: completar questionário proposto pelo livro e identificar outros colegas na sala 
que tenham respostas semelhantes; e 
Pronunciation: sentence stress and the sounds of the TH: mother and thumb. 

8.4 - Practical English - Time to go home. (Episode 6): 
Aula com vídeo que promove a prática da língua inglesa em situações cotidianas, por  
meio de exercícios variados e que dão ênfase às habilidades de compreensão auditiva e 
fala; e 
Vocabulário: falando no telefone.  

 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizado o método de ensino de línguas comunicativo; 
b) As turmas serão divididas em grupos alfa e bravo, obedecendo a critério de nivelamento, para 
que os alunos se mantenham focados e motivados durante as aulas; 
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c) Todos os alunos serão submetidos às mesmas avaliações ; e 
d) Além da utilização do livro didático adotado e fornecido pela instituição, os alunos deverão 
adquirir o livro de exercício (workbook 2) e dicionário escolar Inglês-Português como material 
complementar ao ingressar no Colégio Naval, por serem de fundamental relevância para o 
desempenho do trabalho em sala de aula. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicados até 8 (oito) avaliações durante o ano letivo, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma: 

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) A 1ª e a 2ª Prova Periódica apresentarão uma questão de produção textual inserida na prova e 
valendo 4,0 pontos; 
c) As três Provas Periódicas serão acompanhadas de Prova Oral (PO), equivalente a 40% da PP; 
sendo a última intitulada 'Speech', a qual é apresentada como seminário para o grande grupo; 
d) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0 a 3.0 
- 1ª Prova Periódica - 1.0 a 3.0 
- 2º Teste Periódico - 1.0 a 5.0 
- 2ª Prova Periódica - 1.0 a 5.0 
- 3º Teste Periódico - 1.0 a 8.0 
- 3ª Prova Periódica - 6.0 a 8.0 
- Prova Final - 1.0 a 8.0 
- Prova de Recuperação Final - 1.0 a 8.0 

e) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas da nota da PP e 
anota do TP, aplicados trimestralmente; e 
f) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Computador;  
c) Projetor; 
d) Caixas de som; 
e) Quadro digital; 
f) i-tools Presentation software DVD -ROM; 
g) DVD;  
h) CD; e 
i) Celulares. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensáveis: 
a) OXENDEN, C. & LATHAN, Koenig, C. American English File 2. Second edition.Oxford 

University Press, 2013. 
b) OXENDEN, C. & LATHAN, Koenig, C. American English File 2 / Workbook.  

Secondedition. Oxford University Press, 2013. 
c) Dicionário Oxford Escolar para  estudantes brasileiros de inglês/ Português-Inglês, Inglês-

português. Oxford University Press, 2009. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: FÍSICA                                                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                 CARGA HORÁRIA: 136 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Aplicar os conceitos de Física na resolução de problemas, integrando-os às disciplinas afins. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - ELETROSTÁTICA ….......................................................................................... 40 HORAS 
1.1 - Eletrização e Força elétrica (Lei de Coulomb); 
1.2 - Campo elétrico; 
1.3 - Lei de Gauss; 
1.4 - Potencial Elétrico; 
1.5 - Condutores em equilíbrio eletrostático; e 
1.6 - Capacitância. 

 
2 - ELETRODINÂMICA …....................................................................................... 48 HORAS 

2.1 - Corrente elétrica;  
2.2 - Associação de resistores;  
2.3 - Geradores e Receptores;  
2.4 - Medidas das grandezas elétricas;  
2.5 - Redes elétricas, aplicação das Leis de Kirchhoff; e 
2.6 - Capacitores. 

 
3 - CAMPO MAGNÉTICO …................................................................................... 38 HORAS 

3.1 - Fenômenos magnéticos e ímãs; 
3.2 - Força magnética; 
3.3 - Campo magnético; 
3.4 - Força magnética sobre correntes elétricas; 
3.5 - Indução eletromagnética; 
3.6 - Corrente alternada; e 
3.7 - Ondas eletromagnéticas. 
 

4 - EXERCÍCIOS DIVERSOS ….............................................................................. 10 HORAS 
4.1 - Resolução de exercícios envolvendo eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, Aula em Plataforma Multimidia, 
Demonstração Prática e Aula Prática em laboratório e em sala de aula; e  
b) Deverá haver permanente preocupação em se estabelecer a correlação entre a física e o mundo 
real. 
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4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 10 (dez) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
bimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
bimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três  e carga horária de 3h; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de 2h30min. 

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0 e 2.0; 
- 1ª Prova Periódica - 1.0 e 2.0; 
- 2º Teste Periódico - 1.0 e 2.0; 
- 2ª Prova Periódica - 1.0 e 2.0  
- 3º Teste Periódico - 3.0;  
- 3ª Prova Periódica - 3.0 e 4.0;  
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada bimestre; e 
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Computador; 
c) Projetor multimídia; e 
d) Laboratório. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
BOAS, Biscuola & DOCA, Ricardo Helou. Tópicos de Física (30 anos). Vol. 1. São Paulo: 
Saraiva. 19ª edição - 2012. 
Complementar: 
FUKUI. Ana; MOLINA. Madson de Melo; OLIVEIRA. Venerando Santiago. Ser Protagonista: 
Física 1ºAno - São Paulo: Edições SM Ltda, 3ª edição 2016. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: HISTÓRIA                                                                     ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
     Identificar as características do desenvolvimento histórico brasileiro, relacionando-o à 
atualidade, bem como descrever a importância da Marinha neste processo. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
    1 - O BRASIL REPUBLICANO ….............................................................................25 HORAS  

1.1 - República da Espada; 
1.2 - República Oligárquica; 
1.3 - Da Revolução de Trinta ao governo constitucional de Vargas; 
1.4 - Estado Novo; 
1.5 - Governos de 1945 à 1964; 
1.6 - Governos de 1964 à 1985; 
1.7 - O universo social, político e econômico brasileiro pós-1985; e 
1.8 - A questão do negro e dos povos indígenas no universo brasileiro atual. 

 
2 - PERÍODO PRÉ - COLONIAL ….............................................................................04 HORAS 

2.1 - Formação do Estado português; 
2.2 - Expansão marítima portuguesa; e 
2.3 - Impacto da colonização portuguesa sobre os povos indígenas brasileiros. 

 
3 - O BRASIL REINO …............................................................................................ 20 HORAS 

3.1 - Administrações coloniais (1500-1580); 
3.2 - A cana-de-açúcar e a sociedade escravista indígena e africana; 
3.3 - Formação territorial: União Ibérica e a defesa do território; 
3.4 - Expansão e ocupação territorial; 
3.5 - Economia mineradora do século XVIII; 
3.6 - As rebeliões nativistas; 
3.7 - Movimentos separatistas; e 
3.8 - D. João e a corte portuguesa no Brasil.  

 
4 - O BRASIL REPUBLICANO …........................................................................... 25 HORAS 

4.1 - Regência de D. Pedro; 
4.2 - Primeiro Reinado; 
4.3 - Política externa do Primeiro Reinado; 
4.4 - Período regencial; 
4.5 - Política interna do Segundo Reinado; 
4.6 - A economia e sociedade do Segundo Reinado; 
4.7 - O negro na formação da Sociedade Nacional; 
4.8 - Política externa do Segundo Reinado; e 
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4.9 - Crise do Império. 
 
3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  

As unidades serão desenvolvidas usando-se a técnica de Aula Expositiva. 
 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de três horas; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de duas horas. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada trimestre; e 
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1o Teste Periódico: unidade 1;  
- 1a Prova Periódica: unidades 1;  
- 2o Teste Periódico: unidades 1 e 2;  
- 2a Prova Periódica: unidades 2 e 3; 
- 3o Teste Periódico: unidade 4; 
- 3a Prova Periódica: unidade 4; 
- Prova Final: unidades 3 e 4; e 
- Prova de Recuperação Final: unidades 1, 2, 3 e 4. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
d) Mapas. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
Vicentino, Cláudio e Gianpaolo Dorigo. História do Brasil. Volume único (Ensino Médio). São 
Paulo: Editora Scipione, s/d. 
Complementar: 
Vicentino, Cláudio. Olhares da História - Brasil e mundo. São Paulo: Scipione, 2016 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                                ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Propor uma leitura do espaço geográfico como uma construção histórica, como acúmulo de 
diferentes tempos em distintos espaços;  
- Articular natureza e sociedade como conceitos fundamentais para a construção do espaço 
geográfico, equilibrando a relação homem natureza; 
- Investigar as construções humanas como documentos importantes que as sociedades, em 
diferentes momentos, imprimem sobre a base natural; 
- Praticar, na conduta individual, a consciência do uso racional dos recursos naturais em 
compatibilidade com as necessidades coletivas; 
- Traduzir a diversidade de fontes e linguagens que, ao interagir, funcionam como abrigos para 
reprodução da multiplicidade cultural e dos mais variados modos de vida; e 
- Explicitar as mútuas influências do global sobre o local e vice-versa. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - NACIONALIDADE E IDENTIDADE CULTURAL............ ............................. 20 HORAS 

1.1 - População brasileira e sua identidade; 
1.2 - Crescimento populacional e dinâmica: migrações; 
1.3 - Transformações culturais da população brasileira; 
1.4 - Impasses na construção da cidadania no Brasil; e 
1.5 - As minorias étnicas e sua integração na sociedade brasileira. 

 
2 - A OCUPAÇÃO PRODUTIVA DO TERRITÓRIO............................................ 20 HORAS 

2.1 - A formação do Território brasileiro; 
2.2 - Os caminhos da industrialização brasileira;  
2.3 - O delineamento e a estrutura da questão energética no Brasil; 
2.4 - O modelo brasileiro de rede de transportes; e 
2.5 - Transportes, comunicações e integração nacional. 
 

3 - ESTRUTURA E DINÂMICA DE DIFERENTES ESPAÇOS URBANOS E O MODO DE 
VIDA NA CIDADE, O DESENVOLVIMENTO DA GEOGRAFIA URBA NA... 14 HORAS 

3.1 - O processo de urbanização no Brasil: Êxodo Rural e Urbanização; 
3.2 - A urbanização brasileira e suas relações com o processo de industrialização e a 
históricaconcentração fundiária;  
3.3 - As cidades e os fluxos: os lugares centrais ; redes urbanas regionais; 
3.4 - Formação de uma Hierarquia Urbana no Brasil/ Formação de Redes Urbanas;  
3.5 - A expansão da favelização e da periferização nas grandes cidades brasileiras; e 
3.6 - Reemergência dos Movimentos Sociais Urbanos - O Estatuto da Cidade. 
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4 - O FUTURO DOS ESPAÇOS AGRÁRIOS.......................................................... 14 HORAS 
4.1 - O meio rural tradicional diante da invasão do capital industrial; e 
4.2 - Produção agrícola, tecnologia e as novas faces da fome ; 
4.3 - A modernização da agricultura brasileira: dos complexos rurais aos complexos 
agroindustriais. 

 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, Dinâmica de Grupo e Estudo Dirigido.  

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 08 (oito) avaliações durante o ano, sendo 02 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma: 

- um Teste Periódico (TP), com peso três e uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 
Observação: O PE (Projeto Específico) dessa série será confeccionado após aprovação do 
Sumário. No entanto, a princípio, a distribuição dos tópicos a serem cobrados, 
trimestralmente, ocorrerá da seguinte forma: 
- 1º TP - 1.1 ao 1.3; 
- 1ª PP - 1.1 ao 2.2; 
- 2º TP - 2.3 ao 2.5; 
- 2ª PP - 2.3 ao 3.3; 
- 3º TP - 3.4 ao 3.6; e 
- 3ª PP - 3.4 ao 4.4. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada trimestre; e 
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 
 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
d) Mapas. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável: 
SILVA, Edilson Adão Cândido da. Geografia em rede, 2º ano. 1. ed. São Paulo: FTD, 2013. 
Complementar: 
SIMINELI e BIASI, Mario de. Atlas Geográfico Escolar. 19ª ed. São Paulo: Ática, 2004. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: QUÍMICA                                                                      ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 68 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Aplicar os conceitos de Química na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins; 
- Identificar os códigos e símbolos próprios da Química atual; 
- Reconhecer dados qualitativos, estimativa e medidas, bem como relações proporcionais 
presentes na Química; 
- Selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução 
de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e acompanhando as 
variáveis relevantes; e 
- Reconhecer um problema relacionado à Química, selecionando procedimentos experimentais 
pertinentes. 

 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - INTRODUÇÃO À QUÍMICA ORGÂNICA …................ .................................. 07 HORAS 
1.1 - Histórico da Química Orgânica; 
1.2 - Características gerais dos compostos de carbono; 
1.3 - Hibridação do átomo de Carbono; 
1.4 - Classificação e tetravalência do carbono; 
1.5 - Classificação de cadeias carbônicas alifáticas; 
1.6 - Classificação de cadeias carbônicas aromáticas; e 
1.7 - Classificação de cadeias carbônicas mistas. 

 
2 - FUNÇÕES ORGÂNICAS …................................................................................ 20 HORAS 

2.1 - Hidrocarbonetos alifáticos de cadeia normal; 
2.2 - Hidrocarbonetos alifáticos de cadeia ramificada: alcanos e alcenos; 
2.3 - Hidrocarbonetos alifáticos de cadeia ramificada: alcinos e alcadienos; 
2.4 - Hidrocarbonetos alicíclicos e aromáticos; 
2.5 - Petróleo; 
2.6 - Derivados halogenados; 
2.7 - Compostos oxigenados: álcoois; 
2.8 - Compostos oxigenados: fenóis; 
2.9 - Compostos oxigenados: aldeídos e cetonas; 
2.10 - Compostos oxigenados: ácidos carboxílicos e ésteres; 
2.11 - Compostos oxigenados: sais de ácidos e anidridos; 
2.12 - Compostos oxigenados: éteres; 
2.13 - Compostos nitrogenados: aminas; 
2.14 - Compostos nitrogenados: amidas; 
2.15 - Compostos nitrogenados: nitrilos e nitrocompostos; 
2.16 - Compostos de funções mistas; 
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2.17 - Organometálicos, sulfurados e heterociclos; e 
2.18 - Observações práticas sobre as características dos compostos orgânicos. 

 
3 - PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS..................................... 03 HORAS 

3.1 - Geometria das moléculas orgânicas; 
3.2 - Polaridade das ligações e das moléculas. Solubilidade dos compostos orgânicos; e 
3.3 - Ligações intermoleculares na Química Orgânica. 

 
4 - ISOMERIA …........................................................................................................ 07 HORAS 

4.1 - Isomeria e compostos isômeros; 
4.2 - Isomeria plana; 
4.3 - Isomeria espacial geométrica em alcenos; 
4.4 - Isomeria espacial geométrica em ciclanos; 
4.5 - Isomeria ótica: introdução; 
4.6 - Isômeros óticos; e 
4.7 - Misturas racêmicas. 

 
5 - REAÇÕES ORGÂNICAS …................................................................................ 18 HORAS 

5.1 - Propriedades físicas dos compostos orgânicos; 
5.2 - Tipos de reações orgânicas; 
5.3 - Acidez e basicidade nos compostos orgânicos; 
5.4 - Reações de substituição em alifáticos; 
5.5 - Reações de substituição em aromáticos; 
5.6 - Reações de adição a compostos insaturados: alcenos; 
5.7 - Reações de adição a compostos insaturados: alcinos; 
5.8 - Reações de adição a compostos insaturados: alcadienos; 
5.9 - Reações de adição a compostos alicíclicos; 
5.10 - Reações de adição a compostos aromáticos; 
5.11 - Reações de adição a aldeídos e cetonas; 
5.12 - Reações de eliminação; 
5.13 - Reações orgânicas de oxidação; 
5.14 - Reações orgânicas de redução; 
5.15 - Reações orgânicas complementares: esterificação e saponificação; e 
5.16 - Observações práticas sobre reações orgânicas. 

 
6 - POLÍMEROS ….................................................................................................... 02 HORAS 

6.1 - Polímeros de adição; e 
6.2 - Polímeros de condensação. 

 
7 - BIOQUÍMICA …....................................................................................................03 HORAS 

7.1 - Lipídeos, ceras e carboidratos; 
7.2 - Aminoácidos e proteínas; e 
7.3 - Proteínas. 
 

8 - QUÍMICA E MEIO AMBIENTE …...................... .............................................. 08 HORAS 
8.1 - Carvão natural e biogás; 
8.2 - Lixo: geração e reciclagem; 
8.3 - Efeito estufa; 
8.4 - Chuva ácida;  
8.5 - Combustíveis limpos; e 
8.6 - Práticas sustentáveis. 
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3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva em sala de aula, aula prática em laboratório e 
exercícios de fixação propostos pelo docente da disciplina. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de três horas; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de duas horas. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) As avaliações contemplarão as seguintes unidades de ensino: 

- 1o Teste Periódico: unidade 1; 
- 1a  Prova Periódica: unidades 1 e 2; 
- 2o Teste Periódico: unidade 3; 
- 2a  Prova Periódica: unidades 3, 4 e 5; 
- 3o Teste Periódico: unidade 5 e 6; 
- 3a  Prova Periódica: unidades 6, 7 e 8; 
- Prova Final: unidades 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 e 8; e 
- Prova de Recuperação Final: unidades 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 e 8. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador;  
d) Equipamento real; e 
e) Laboratório. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Indispensável: 
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química III . 2ª Edição. São Paulo: Ática, 2016. 
Complementares: 
a) PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do 
cotidiano. Vol. 3 - Química Orgânica. 4ª Ed. São Paulo: Moderna, 2010. 
b) FONSECA, Martha Reis Marques da. Química I. 1ª Edição. São Paulo: Ática, 2016. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA                                                            ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Possuir conhecimento do funcionamento de dispositivos computacionais, assim como as 
funcionalidades lógicas de suas partes (CPU, Memórias, etc); 
- Conhecer as noções básicas de segurança digital; 
- Caracterizar os principais conceitos de Sistema de Comunicação; 
- Desenvolver raciocínio lógico aplicado à programação; e 
- Adquirir conceitos multidisciplinares, através da robótica educacional. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - ROBÓTICA EDUCACIONAL …........................................................................ 26 HORAS 

1.1 - O que é Robótica Educacional; introdução à Robótica Educacional; história da Robótica 
Educacional; hardwares de ensino: placas (Lego Mindstorms, Arduino); sensores; motores; 
atuadores/conectores; softwares de ensino (controle de fluxo); 
1.2 - Física para robótica; 
1.3 - Apresentação e prática de Equipamentos e Ferramentas de apoio; 
1.4 - Arquitetura da placa Arduino; Shields; Energizando o Arduino; 
1.5 - Software de controle do Arduino; Estrutura da linguagem de programação; Bibliotecas.  
1.6 - Leds e Buzina; 
1.7 - LCD e comunicação serial; 
1.8 - Servo Motor; 
1.9 - Sonar; e 
1.10 - Motor DC. 

 
2 - PROJETO …...........................................................................................................  8 HORAS 

2.1 - Projeto e construção de um robô autônomo. 
 
 

3) DIRETRIZ ESPECÍFICA  
Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva e Aula Prática, no Laboratório de Informática, 
sendo alocados até dois Alunos por computador e Kit de robótica. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 09 (nove) avaliações durante o ano, sendo 3 (três) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três e carga horária de 3h; 
- uma Prova Prática  (PR), com peso três e carga horária de 40 minutos; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete e carga horária de 1h30m. 
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b) A Prova Final e de Recuperação Final terão carga horárias de 1h30m. 
c) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1.0;  
- 1ª Prova Prática  -  1.0;   
- 1ª Prova Periódica - 1.0;  
- 2º Teste Periódico - 1.0;  
- 2ª Prova Prática  -  1.0;   
- 2ª Prova Periódica - 1.0;  
- 3º Teste Periódico -1.0 e 2.0; 
- 3ª Prova Prática  - 1.0 e  2.0;   
- 3ª Prova Periódica -  1.0 e 2.0;  
- Prova Final - 1.0 e 2.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0.   

d) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP , PR e  TP, aplicados em cada bimestre; e 
e) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; 
d) Quadro digital; 
e) Kits de Robótica; 
f) Software de Robótica; 
g) Exercícios de Fixação; 
h) Laboratório de Informática; 
i) Internet e Serviços de Acesso à Rede; e 
j) Celular. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Complementares: 
a) VILLASBOAS Luiz Feilpe; VILLAS Marcos Vianna. Programação - Conceitos Técnicas e 

Linguagens. 10ª ed. Rio de Janeiro: Campus Editora, 2005. 
b) Disponível em: <http://www.arduino.cc>. Acesso em: 30 jan2019. 
c) Disponível em: <http://www.scratch.mit.edu>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
d) Disponível em: <http://www.scratchbrasil.net.br>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: FILOSOFIA                                                                   ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

- Descrever aspectos do conhecimento filosófico necessários à compreensão da realidade na vida 
cotidiana; e 
- Aplicar os conceitos da Filosofia na resolução de problemas, relacionando-os às disciplinas 
afins. 
 
 

2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
1 - A ÉTICA …............................................................................................................ 11 HORAS 

1.1 - Ética e moral: O problema da ação e dos valores;  
1.2 - Distinção entre moral e ética; 
1.3 - Moral e direito; 
1.4 - Moral e liberdade; 
1.5 - Liberdade versus determinismo; 
1.6 - Transformações da moral; 
1.7 - Ética na história; 
1.8 - Ética na Antiguidade; 
1.9 - Ética na Idade Média; 
1.10 - Ética Moderna;  
1.11 - Ética Contemporânea; e 
1.12 - Ética cotidiana. 

 
2 - A POLÍTICA …..................................................................................................... 11 HORAS 

2.1 - Politica: Bem comum ou exercício do poder; 
2.2 - Os conceitos de política; 
2.3 - Fenômeno do poder; 
2.4 - Forma de poder; 
2.5 - As funções do Estado;  
2.6 - Tipos de regimes políticos; 
2.7 - A política para Platão: os rei-filósofo; 
2.8 - A política para Aristóteles: o animal político; 
2.9 - A política para Maquiavel, Jacques Bossuet e Jean Bodin; 
2.10 - Os contratualistas: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu; e 
2.11 - A política em Hegel, Marx e Engels. 
 

3 - A CIÊNCIA …........................................................................................................ 06 HORAS 
3.1 - Do Método às leis científicas; 
3.2 - A Ciência na História; 
3.3 - Epistemologia; 
3.4 - Ciência e Sociedade; 
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3.5 - Texto: “A ciência e outras espécies de conhecimento”; e 
3.6 - Texto: “Não sabemos: podemos apenas conjeturar”. 

 
4 - A ESTÉTICA …..................................................................................................... 06 HORAS 

4.1 - Beleza: a experiência do prazer; 
4.2 - O que é o belo? Visão de Hume e Kant; 
4.3 - O belo segundo Hegel e Schopenhauer; 
4.4 - Arte: A expressão criativa da sensibilidade; 
4.5 - Arte e indústria cultural; e 
4.6 - Texto: a necessidade de educação estética. 

 
 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva, e  exercícios de fixação propostos pelo docente da 
disciplina; 
b) As avaliações serão realizadas com questões investigativas e para reflexão, ao longo do ano 
letivo; e 
c) Para o melhor desenvolvimento dos conhecimentos trabalhados, serão propostas leituras 
complementares com textos, principalmente visando reforçar o aprendizado e ampliar o contido 
nos textos básicos. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre as notas das 
avaliações aplicadas em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 

- 1º Teste Periódico - 1;  
- 1ª Prova Prática  -  1;   
- 1ª Prova Periódica - 2;  
- 2º Teste Periódico - 2;  
- 2ª Prova Prática  -  2;   
- 2ª Prova Periódica - 3;  
- 3º Teste Periódico - 3; 
- 3ª Prova Prática  - 3;   
- 3ª Prova Periódica - 4;  
- Prova Final - 1 a 4; e 
- Prova de Recuperação Final - 1 a 4. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; e 
c) Computador. 
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6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável:  
COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. 2ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
Complementares: 
a) MARCONDES, D. Textos Básicos de Filosofia dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6ª 

edição. 1999, 2007, Jorge Zahar Editor. 
b) MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: Dos pré-socráticos a Wittgenstein. 13ª 

edição revista e ampliada. 1997, 2007, Jorge Zahar Editor. 
c) CHAUI, Marilena. Filosofia. 2ª edição. Editora Ática. São Paulo. 2010. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA                                                               ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
  Ampliar os conhecimentos sociológicos na compreensão das situações com que se defrontam as 
pessoas na vida cotidiana, em suas múltiplas relações sociais, fundamentando-se no conhecimento 
sociológico. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 -  SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO..................................................... 06 HORAS          
1.1 - Capitalismo: um sistema entre crises e desenvolvimento;          
1.2 - Abordagem e perspectivas do desenvolvimento; e          
1.3 - O debate sobre desenvolvimento na era da globalização.          

           
2 - GLOBALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO REGIONAL............. .................……….08 HORAS          

2.1 - O debate sobre a globalização: um ponto de partida sociológico;           
2.2 - O mundo se modifica e um novo debate se inicia.          
2.3 - Integração Regional; e          
2.4 - Juntando e separando países.          

           
3 -  SOCIEDADE E ESPAÇO URBANO................................................………….. 06 HORAS          

3.1 - Ordem X Conflito: duas perspectivas sobre as cidades;          
3.2 - Conflitos urbanos: violência e privatização do espaço público; e          
3.3 - Administração das cidades e o mercado.          

          
4 -  GÊNEROS, SEXUALIDADE E IDENTIDADES............................………….. 08 HORAS          

4.1 - Sexo e gênero: entre a construção e a desconstrução;          
4.2 - O patriarcado e seus efeitos;          
4.3 - A divisão sexual do trabalho: a mulher entre o público e o privado;          
4.4 - Interseccionalidades: raça, classe e gênero;          
4.5 - Identidade e gênero: sua instabilidade;           
4.6 - Sexualidade(s) em transformação; e          
4.7 - Movimentos sociais: feminismo(s) e LGBT.          

           
5 - SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE...............................................................… 06 HORAS          

5.1- O contexto histórico da problemática socioambiental;          
5.2- Sustentabilidade e a produção de alimentos; e          
5.3- Modernização, transformação social e justiça ambiental. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) Será utilizada a técnica de Aula Expositiva; 
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b) As avaliações serão realizadas com questões investigativas e para reflexão, ao longo do ano 
letivo; e 
c) Para o melhor desenvolvimento dos conhecimentos trabalhados, serão propostas leituras 
complementares com textos, principalmente visando reforçar o aprendizado e ampliar o contido 
nos textos básicos. 
 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 08 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete.          

b) Nas avaliações serão contempladas as seguintes unidades de ensino: 
- 1º Teste Periódico - 1.0 , 1.1,.1.2, e 1.3 
- 1ª Prova Periódica - 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6. 
- 2º Teste Periódico - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.0. 
- 2ª Prova Periódica - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 , 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5. 
- 3º Teste Periódico - 4.0,4.1, 4.2 e 5.0. 
- 3ª Prova Periódica - 4.0,4.1, 4.2 , 5.0, 5.1, 5.2, e 5.3. 
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e 5.0. 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e 5.0. 

c) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada bimestre; e  
d) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos. 

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia;  
c) Computador; e 
d) Quadro digital. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
     Indispensável: 

SILVA, Afrânio; Bruno Loureiro; Cassia Miranda, e outros autores. Sociologia em movimento. 
Vol. Único 2ª Ed.  São Paulo: Editora Moderna, 2016. 
Complementar: 
BONEMY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca; EMERIQUE, Raquel; O’DONNELL, Júlia. 
Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Vol. Único. 2ª Ed. São Paulo: Editora 
Brasil/Fundação Getúlio Vargas, 2013. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: LÍNGUA ESPANHOLA                                               ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 34 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
     Expressar-se em língua espanhola, utilizando, em nível intermediário, as quatro habilidades da 
língua: ler, compreender, escrever e falar, com ênfase em compreensão leitora. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - EXPRESSAR OPINIÃO …………........................................………................... 04 HORAS 
1.1 - Como expressar opinião utilizando verbos no presente do indicativo; e 
1.2 - Texto, interpretação e compreensão leitora. 

 
2 - TURISMO E LOCALIZAÇÃO ………………..…………………..…….…… 05  HORAS 

2.1 - Vocabulário de espaços turísticos;  
2.2 - Elementos coesivos: pronomes pessoais; possessivos e demonstrativos; 
2.3 - Advérbio de lugar; 
2.4 -Preposições “de” e “a”; e 
2.5 - Expressões que indicam localização. 

 
3 - LITERATURA…….............................................………..................................… 04 HORAS 

3.1 - Vocabulário do campo semântico da literatura; 
3.2 - Adjetivos; 
3.3 - “Si” + presente do indicativo; e 
3.4 - Sufixos “-dad” e “-tad” na formação de substantivos. 

 
4 - ALIMENTO……………...………………...………………………..................… 04 HORAS 

4.1 - Vocabulário e expressões relacionadas a alimentos e compra; 
4.2 - Marcadores textuais; e 
4.3 - Verbos reflexivos. 

 
5 - ROUPAS E CORPO HUMANO ………………………..…………...……........ 05 HORAS 

5.1 - Vocabulário de roupa e calçado; cores; verbos “costar”, “querer” e “preferir”; 
5.2 - Vocabulário de corpo humano; 
5.3 - Gênero e número de substantivos; pronomes de objeto direto “lo”, “la”, “lós” e “lãs”; 
5.4 - Heterogênicos; e 
5.5 -Verbos “gustar”, “encantar”, expressar e estar em acordo e desacordo com uma opinião. 

 
6 - REINO DA BIOLOGIA E MAMÍFEROS ………………..…………….... ...… 04 HORAS 

6.1 - Vocabulário de mamífero e reino da biologia; 
6.3 - Texto, interpretação e compreensão leitora; e 
6.3 - Marcadores conversacionais. 
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7 - IMPERATIVO…………………………………………………..….…………… 04 HORAS  
7.1 - Imperativo afirmativo; e 
7.2 - Imperativo negativo. 

 
8 - ACENTUAÇÃO……………………………...………………………………... 04 HORAS 

8.1 - Acentuação de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e “sobresdrújulas”. 
8.2 - Acentuação diferencial. 

 
 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS 
     Serão utilizadas as técnicas de Aula Expositiva, em sala de aula, e Aula Prática, em laboratório. 

 
 

4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da 
PP e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; e 
d) Nas avaliações serão contempladas as seguintes UE: 

- 1º Teste Periódico - 1.0, 1.1 e 1.2; 
- 1º Prova Periódica - 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5; 
- 2º Teste Periódico - 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; 
- 2º Prova Periódica - 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5; 
- 3º Teste Periódico - 6.0, 6.1, 6.2 e 6.3; 
- 3º Prova Periódica - 7.0, 7.1, 7.2, 8.0, 8.1 e 8.2; 
- Prova Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 e 8.0; e 
- Prova de Recuperação Final - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 e 8.0. 

 
 

5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Projetor multimídia; 
c) Computador; e 
d) CD player. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Indispensável: 
COIMBRA, Ludmila; CHAVES, Luíza Santana. Cercanía joven: espanhol 2 : ensino médio. 2ª 
Ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 
Complementar: 
MARTIN, Ivan. Síntesis 2 - Curso de Lengua Española. 1ª Ed. São Paulo: Ática, 2012. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: INSTRUÇÃO MILITAR-NAVAL                               ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 83 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
     Identificar características básicas da vida militar referentes à navegação, fatores 
meteorológicos, armamento, liderança e higiene e primeiros socorros e fatores administrativos. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - LIDERANÇA …..................................................................................................... 04 HORAS 
1.1 - A prática da liderança (Estudo de casos). 

 
2 - NOÇÕES SOBRE NAVIOS III …....................................................................... 09 HORAS 

2.1 - Principais partes das estruturas dos cascos metálicos; 
2.2 - Conveses, cobertas e plataformas; 
2.3 - A mastreação, seus componentes e acessórios; 
2.4 - Noções de estabilidade de uma embarcação; 
2.5 - Terminologia do armamento. Canhões e metralhadoras. Torpedos. Foguetes e Mísseis. 
Minas e cargas de profundidade. Principais tipos de armamento adotados pela MB; e 
2.6 - Radar. Sonar, equipamentos de Guerra Eletrônica e Sensores óticos: princípio básico de 
funcionamento e principais tipos. Principais sensores adotados pela MB. 

 
3 - RUMO E VELOCIDADE NO MAR …............................................................... 06 HORAS 

3.1 - Conceitos do magnetismo terrestre. Declinação magnética. A compensação da agulha e 
Curva de desvios;  
3.2 - Conceito de inércia giroscópica e precessão. Desvio da giro. Marcação verdadeira e 
relativa; e 
3.3 - Confecção de “calunga” completo, com um navio, a partir de situações de provável 
ocorrência em um passadiço de navio de guerra. 

 
4 - AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA ….... .................... 04 HORAS 

4.1 - Carta Náutica. Catálogo de cartas e publicações. Carta 12.000 - Símbolos, Abreviaturas e 
Termos (Int 1). Aviso aos navegantes. Roteiro. Lista de faróis, lista de auxílios - rádio. Cartas 
piloto; 
4.2 - Marés, tábua de marés e cartas de correntes de maré; 
4.3 - IALA. Faróis, faroletes, boias, balizas; e  
4.4 - Sinais laterais. Sinal de perigo isolado. Sinal de águas seguras. Sinal especial. 

 
5 - NAVEGAÇÃO COSTEIRA …............................................................................. 05 HORAS 

5.1 - A escolha da carta náutica. Publicações mais utilizadas no planejamento. Pontos de 
inflexão da derrota - seleção; 
5.2 - Pontos utilizados em LDPs (linhas de posição) - seleção. Cruzamento de LDPs 
(cruzamento ideal e ruim). Observação de marcações e distâncias - sequência; e  
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5.3 - Posição e rumos fornecidos pelo GPS. Terminologia padrão utilizada no GPS. 
 
6 -NAVEGAÇÃO ESTIMADA …............................................................................. 05 HORAS 

6.1 - Distância - velocidade - tempo. “Corrente” (sob o ponto de vista da navegação estimada) 
e seus fatores causadores. Rumo e velocidade na superfície, rumo e velocidade da corrente, 
rumo e velocidade no fundo; 
6.2 - Resolução vetorial dos lados do triângulo de corrente. Prática em carta náutica; e 
6.3 - Caimento, abatimento, avanço e atraso. Regras da navegação estimada. 

 
7 - METEOROLOGIA …........................................................................................... 03 HORAS 

7.1 - Noções sobre meteorologia: Circulação geral da atmosfera, elementos meteorológicos, 
principais instrumentos meteorológicos e fenômenos meteorológicos básicos; e  
7.2 - Previsão do tempo a bordo, Escala Beaufourt, Cartas sinóticas, boletins meteorológicos, 
imagens obtidas por satélite e avisos de mau tempo. 

 
8 - HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS III ….................................................. 03 HORAS 

8.1 - Insolação. Congelamento. Cinetose (enjoo no mar); e 
8.2 - Drogas lícitas (álcool e fumo) e ilícitas (maconha, haxixe, LSD, cocaína, “crack”, 
morfina e heroína, drogas naturais e sintéticas). Substânicas anabolizantes. 

 
9 - ARMAMENTO PORTÁTIL …........................................................................... 04 HORAS 

9.1 - Fuzil automático leve (FAL). Desmontar e montar um fuzil; 
9.2 - Pistola 9mm (Pst 9mm). Normas de segurança. Pistola 9mm (Pst 9mm). Manejo da 
arma. Desmontar e montar uma pistola; e 
9.3 - Normas de segurança. Fuzil automático leve (FAL) e pistola 9mm. Manejo da arma. Tiro 
real. 

 
10 - A ORGANIZAÇÃO DA MB E A CARREIRA DO OFICIAL …. .................. 05 HORAS 

10.1 - Ministério da Defesa e Marinha do Brasil. Missão da MB. Tarefas básicas do poder 
Naval. Atribuições subsidiárias da MB. Estrutura organizacional da MB. Organizações 
Militares. Órgãos de Direção Geral. Órgãos de Direção Setorial. Setor de Apoio. Setor 
Operativo. 

 
11 - ORDENANÇA GERAL PARA O SERVIÇO DA ARMADA ….... ................ 04 HORAS 

11.1 - Generalidades sobre a OGSA. Definições. Normas sobre pessoal. Deveres do pessoal; e 
11.2 - Procedimentos para o Oficial de Serviço. Deveres do Oficial de Serviço. 

 
12 -REGULAMENTO DISCIPLINAR PARA A MARINHA …....... .................... 04 HORAS 

12.1 - Generalidades sobre o RDM. Contravenções Disciplinares. Circunstâncias atenuantes, 
agravantes e justificativas. Penas Disciplinares; e 
12.2 - Normas para a imposição das penas disciplinares. Preenchimento do Livro de 
Contravenções Disciplinares. Autoridade para punir. O crime militar e a contravenção 
disciplinar. Imparcialidade e isenção de ânimo nas ações disciplinares. 
 

13  -  CERIMONIAL DA MARINHA DO BRASIL …........... ................................ 04 HORAS 
13.1 - Generalidades sobre o Cerimonial. Normas de cortesia e respeito. Procedimentos para 
as honras de portaló. Honras de passagem. Procedimentos para o cerimonial à Bandeira 
nacional. Bandeiras-Distintivos. Bandeiras-Insígnias. Salvas. Visitas oficiais ou anunciadas. 
Honras aos Oficiais. Datas festivas. 
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14 - PRÁTICA DE NAVEGAÇÃO …....................................................................... 08 HORAS 
14.1 - Navegação costeira, navegação estimada e conversão de rumos e marcações. 

 
 
15 - PRÁTICA MARINHEIRA …............................................................................. 15 HORAS 

15.1 - Condução de uma embarcação tipo “Laser”; 
15.2 - Fenômenos naturais relacionados; e  
15.3 -  Precauções de segurança. 

 
 
3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

Serão observados os seguintes aspectos referentes às UE a seguir mencionadas: 
a) Nas UE 3, 5, 6 e 14, além das Aulas Expositivas, os Alunos devem realizar exercícios práticos 
na carta náutica, utilizando, preferencialmente, a sala de aula de Navegação, sendo utilizadas 
técnicas de ensino do tipo Aula Prática, Demonstração Prática e Trabalho em Grupo; 
b) Em relação à UE 9:  

- Os Alunos menores de 18 anos não realizarão a Instrução Preparatória para o Tiro (IPT) e o 
tiro real, sendo essas práticas restritas aos Alunos maiores de idade; 
- a Instrução Preparatória para o Tiro (IPT) e o tiro  real devem ser conduzidos pelos 
instrutores da Disciplina, auxiliados por outros instrutores, possibilitando o máximo de 
atenção individual aos Alunos; 
- a quantidade de munição, por Aluno, será de, no mínimo, um carregador (20  cartuchos) de 
FAL e de um carregador (15 cartuchos) da Pst 9 mm; e 
- deverá ser dada a máxima ênfase às normas de segurança no manuseio do armamento e 
durante a realização do tiro real, evitando-se acidentes. A segurança na realização do tiro deve 
ser rigorosa, sendo o mais antigo presente responsável pelo seu cumprimento. 

c) Serão desenvolvidas noções básicas de música, por meio dos cantos cívicos nacionais - hinos 
e canções, nos tempos alocados para o Ensino Militar Naval; e 
d) Em relação à UE 15: 

- Será realizada a prática marinheira nas embarcações tipo “Laser” do Grêmio de Vela do 
Colégio Naval (GVCN) nos tempos alocados para o Ensino Militar Naval, a fim de incutir no 
preparo do futuro Aspirante a formação marinheira, em geral, e a prática da liderança, 
autoconfiança e capacidade de manobrar, navegar e trabalhar em equipe, em particular. Tal 
prática será precedida de um adestramento sobre a utilização das embarcações. 

 
 
4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

a) Serão aplicadas até 8 (oito) avaliações durante o ano, sendo 2 (duas) avaliações a cada 
trimestre, além da Prova Final (PF) e da Prova de Recuperação Final (PRF). As avaliações 
trimestrais são distribuídas da seguinte forma:  

- um Teste Periódico (TP), com peso três; e 
- uma Prova Periódica (PP), com peso sete. 

b) As Notas Periódicas (NP) serão calculadas com base nas médias ponderadas entre a nota da PP 
e a nota do TP, aplicados em cada trimestre;  
c) A média final da disciplina será obtida por meio da média aritmética das NP, aproximadas a 
décimos; 
d) Um dos testes previstos será prático, referente à UE 15, e consistirá em percorrer, velejando, 
uma raia delimitada por boias, em uma embarcação tipo “Laser”. O Aluno será aprovado no teste 
prático, caso percorra o trajeto programado. Caso não obtenha êxito na avaliação prática, o Aluno 
participará de aulas de reforço, sendo submetido a novas avaliações; e 
e) Avaliações e unidades de ensino: primeiro teste periódico UE 1, 2 e 3; primeira prova 
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periódica UE 1, 2, 3 e 4; segundo teste periódico UE 5 e 6; segunda prova periódica UE 5, 6 e 7; 
terceiro teste periódico UE 8 e 9; terceira prova periódica UE 10, 11, 12 e 13.  

 
 
5) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Materiais de desenho (régua paralela e compasso); 
b) Mesa para trabalho em carta náutica; 
c) Carta náutica; 
e) Fuzil Automático Leve (FAL) e munição; 
f) Pistola 9mm (Pst 9mm) e munição: 
g) Projetor multimídia; 
h) Computador; 
i) Quadro branco; 
j) Quadro digital; 
l) Laboratório de Navegação; e 
m) Avisos de Instrução (AvIn) e embarcações tipo “Laser” do GVCN. 

 
 
6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Indispensável: 
BRASIL. Marinha do Brasil. Colégio Naval. Apostila de IMN-3º ano.  3ª Revisão. Angra dos 
Reis.2017. 
Complementares: 
a) BRASIL. Marinha do Brasil. Diretoria de Ensino da marinha. DensM-1005. Manual de 

Lierança. Rio de Janeiro, 2018. 
b) _______. Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Vade-Mécum 

Naval. Edição revisada. 2009. 
c) FONSECA, Maurílio. Arte Naval. Rio de Janeiro: Escola Naval, 1979. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                   ATUALIZADO EM 2019 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                 CARGA HORÁRIA: 155 HORAS 

SUMÁRIO  

 
1) OBJETIVO DA DISCIPLINA  
    Demonstrar desempenho e higidez física, dentro dos padrões em vigor, necessários para a 
formação militar-naval. 
 
 
2) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 - GINÁSTICA DE EFEITOS GERAIS …............................................................. 35 HORAS 
1.1 - Alongamento e aquecimento dos grupos musculares; 
1.2 - Realização de exercícios de resistência muscular localizada; 
1.3 - Realização de exercícios de ginástica em aparelho; e 
1.4 - Realização de exercícios de flexibilidade. 
 

2 - MÉTODOS DE TREINAMENTO ….................................................................. 30 HORAS 
2.1 - Treinamento de circuito; 
2.2 - Treinamento de intervalo; 
2.3 - Treinamento de força; e 
2.4 - Técnica de Fartlek. 

 
3 - RESISTÊNCIA AERÓBICA …........................................................................... 45 HORAS 

3.1 - Corrida em percursos diversos, grama, areia, terra e asfalto. 
 

4 -NATAÇÃO ….......................................................................................................... 35 HORAS 
4.1 - Educativos e correção do nado crawl; 
4.2 - Educativos e correção do nado costas; e 
4.3 - Flutuação no mar. 

 
5 - JOGOS DESPORTIVOS ….................................................................................. 10 HORAS 

5.1 - Noções de desportos, necessárias ao aprimoramento do Aluno. 
 
 

3) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) As aulas serão conduzidas utilizando-se, principalmente, as técnicas de Aula Prática e  
Demonstração Prática; 
b) Devido à natureza da disciplina, as UE serão trabalhadas simultaneamente; e 
c) No início do ano letivo, os Alunos serão submetidos ao exame de nivelamento físico (ENF), 
composto por cinco testes de avaliação física por modalidade, visando ao nivelamento das 
turmas de Educação Física (EDF). 
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4) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
a) Os Alunos na disciplina de EDF serão submetidos a 02 (duas) Provas de Verificação Física 
(PVF), constituídas pelos testes de avaliação física, nas modalidades de: natação, corrida, 
permanência, barra e abdominal: 

- Primeira Prova de Verificação Física (1ª PVF) - ocorrerá ao final do primeiro semestre de 
cada ano letivo; 
- Segunda Prova de Verificação Física (2ª PVF) - ocorrerá ao final do segundo semestre de 
cada ano letivo; 
- Prova Final (PF) - terá caráter de recuperação para os Alunos que não atingirem o índice de 
aprovação direta em um ou mais testes de avaliação física da 2ª PVF, realizando somente o(s) 
teste(s) em cuja(s) modalidade(s) não foi atingido o grau de aprovação; e 
- Prova de Recuperação Final (PRF) - terá caráter de recuperação para os Alunos que não 
atingirem o índice exigido em um ou mais testes de avaliação física da PF, realizando 
somente o(s) teste(s) em cuja(s) modalidade(s) não foi atingido o grau de aprovação. 

b) O ENF e as PVF serão compostos por cinco testes de avaliação física por disciplina, todos de 
caráter eliminatório e classificatório, constituídos conforme o sumário das disciplinas de EDF-1 
(1º ano), EDF-2 (2º ano) e EDF-3 (3º ano); 
c) Os 5 (cinco) TA destinados à realização da Prova de Verificação Física (PVF) foram incluídos 
na UE 5; 
d) Os resultados dos testes de avaliação física serão expressos em uma escala numérica, de 0 
(zero) a 10 (dez), conforme índices estabelecidos no sumário da disciplina; e 
e) Para efeito de classificação, o Grau de Classificação (GC) será expresso pela média aritmética 
das modalidades da 1ª e 2ª PVF: 

  

GC = A1+ B1+ C1 + N1 + P1+ A2 + B2 + C2 + N2 + 
P2 

 10 
Onde: 
A1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Abdominal na 1ª PVF; 
B1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Barra na 1ª PVF; 
C1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Corrida na 1ª PVF; 
N1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Natação na 1ª PVF; 
P1 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Permanência na 1ª PVF; 
A2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Abdominal na 2ª PVF; 
B2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Barra na 2ª PVF; 
C2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Corrida na 2ª PVF; 
N2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Natação na 2ª PVF; e 
P2 - grau obtido no teste de avaliação física na modalidade de Permanência na 2ª PVF. 

f) Para efeito de aprovação, será considerado aprovado na disciplina de EDF o Aluno que atingir 
o índice correspondente ao grau igual ou superior a 7 (sete) em todos os testes de avaliação física 
da 2ª PVF; 
g) O Aluno que for submetido à PF e à PRF, deverá alcançar no mínimo o grau 6 (seis) no(s) 
teste(s) de avaliação física a que for submetido, não sendo os resultados obtidos computados no 
GC; 
h) Será considerado reprovado na disciplina de EDF o Aluno que não atingir grau 6 (seis) em um 
ou mais testes de avaliação física aplicados na PRF; 
i) O Aluno que não puder realizar qualquer teste de avaliação física, por motivo de incapacidade 
física eventual, comprovada pelo Departamento de Saúde, ou por necessidade de serviço ou de 
ordem social, poderá, mediante autorização do Comandante do Corpo de Alunos, realizá-lo em 
2ª chamada, tão logo cessem as razões impeditivas; 
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j) No caso de o motivo impeditivo ocorrer por ocasião da 2ª PVF, a segunda chamada será 
realizada até a data anterior marcada para a PRF; 
k) Quando o motivo impeditivo ocorrer por ocasião da PRF, o Aluno deverá realizar a referida 
prova, em 2ª chamada, até a data do encerramento do ano letivo; 
l) Se a incapacidade física eventual, amparada com parecer favorável e comprovada pelo 
Departamento de Saúde, ocorrer ou persistir até a data de realização da PRF, para o Aluno que 
tiver índice igual ou superior a 5 (cinco) em cada teste registrado na 1ª PVF ou no ENF do ano 
letivo em curso, será considerado o grau 5 (cinco) para aprovação, atribuído ao(s) teste(s) de 
avaliação física não realizado(s) na 2ª PVF; 
m) Se a incapacidade física eventual, amparada com parecer favorável e comprovada pelo 
Departamento de Saúde, impossibilitar avaliação em EDF, o caso será apreciado de acordo com 
o item Renovação de Matrícula das Normas para o Curso de Preparação de Aspirantes; 
n) Em situações excepcionais em que o Aluno, pelos motivos referidos no item “i”, não tenha 
possibilidade de cumprir os prazos estabelecidos no currículo, a critério do Comandante do 
Colégio Naval (CN), poderá ser realizada nova prova, que terá como prazo limite, para o 3º ano, 
a data de apresentação na Escola Naval; e 
o) As Modalidades para a PVF são as seguintes: 

Abdominal:  
- o Aluno deverá executar o maior número de flexões abdominais durante 01 (um) minuto; 
- Serão computados apenas os movimentos completos, ou seja, posição inicial em decúbito 
dorsal, pernas fletidas, com apoio nos pés, e braços entrelaçados sobre o peito, não devendo 
estes se afastar; o Aluno deverá flexionar o tronco até que os antebraços toquem as coxas, 
voltando à posição inicial; e 
- os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para o Abdominal. 
 
Corrida:  
- Percurso de 2.400 metros; 
- Pista de atletismo ou percurso de rua previamente demarcado; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a corrida. 
 
Natação: 
- Percurso de 100 metros; 
- Piscina de 25 ou 50 metros, com um Aluno por raia, sendo a saída obrigatória a partir dos 
blocos de partida das piscinas; 
- Não será permitido, durante a virada do percurso, contato superior a 03 (três) segundos com 
a borda, bem como a permanência nas raias ou bordas laterais; 
- Não haverá exigência de estilo; 
- Não será permitido o uso de implementos que auxiliem a flutuação ou a propulsão; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a Natação. 
 
Permanência: 
- O Aluno deverá flutuar na posição vertical, preferencialmente na piscina, sem qualquer tipo 
de ajuda, por um tempo pré-estabelecido; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a Permanência. 
 
Flexões na Barra: 
- Como posição inicial, o Aluno deverá estar em suspensão alongada, com empunhadura livre; 
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- O Aluno deverá executar a flexão dos braços até que seu queixo ultrapasse o nível da barra, 
voltando à posição inicial, quando será considerado um movimento completo; 
- Serão computados os movimentos completos realizados sucessivamente, partindo da posição 
inicial, até o final da série; 
- O contato do Aluno com o solo ou qualquer outro tipo de ajuda interromperá o teste, sendo 
computados, apenas, os movimentos completos realizados até o momento da falta; e 
- Os parâmetros de avaliação terão por base a pontuação obtida conforme a Tabela de Índices 
para a Flexão na Barra. 

 
p) TABELA DE ÍNDICES PARA A PVF 

 

TESTES 
GRAUS 

ABDOMINAL 
(em repetições) 

FLEXÃO NA 
BARRA 

(em repetições) 

PERMANÊNCIA  
Na água 

(minutos) 

NATAÇÃO 
(100 m) 

(em minutos e 
segundos) 

CORRIDA 
(2400 m) 

(em minutos e 
segundos) 

ZERO 20 ou menos ZERO 30'' 
Maior ou igual 

a 3'42″ 
Maior ou igual a 

14'54'' 

0,5 21 - 22 X 45''  3'35'' a 3'41'' 14'43'' a 14'53'' 

1,0 23 - 24 X 1 minuto 3'28'' a 3'34'' 14'32'' a 14'42'' 

1,5 25 - 26 X 1' 30''  3'21″ a 3'27''  14'21'' a 14'31'' 

2,0 27 - 28 X 2 minutos 3'14'' a 3’20'' 14'10'' a 14'20'' 

2,5 29 - 30 X 3 minutos 3'07'' a 3'13'' 13'59'' a 14'09'' 

3,0 31 - 32 X 4 minutos 3'00'' a 3'06'' 13'48'' a 13'58'' 

3,5 33 - 34 X 5 minutos 2'53'' a 2'59'' 13'37'' a 13'47'' 

4,0 35 - 36 1 6 minutos 2'46'' a 2'52'' 13'21'' a 13'36'' 

4,5 37 - 38 2 7 minutos 2'39' a 2'45'' 13'05'' a 13'20'' 

5,0 39 - 40 3 8 minutos 2'32'' a 2'38'' 12'49'' a 13'04'' 

5,5 41 - 42 4 9 minutos 2'25'' a 2'31'' 12'33'' a 12'48'' 

6,0 43 - 44 5 10 minutos 2'18'' a 2'24'' 12'17'' a 12'32'' 

6,5 45 - 46 6 11 minutos 2'11'' a 2'17'' 12'01'' a 12’16'' 

7,0 47 - 48 7 12 minutos 2'04'' a 2'10'' 11'45'' a 12'00'' 

7,5 49 - 50 8 13 minutos 1'57'' a 2'03'' 11'29'' a 11'44'' 

8,0 51 - 52 9 14 minutos 1'50'' a 1'56'' 11'13'' a 11'28'' 

8,5 53 - 54 10 15 minutos 1'43'' a 1'49'' 10'57'' a 11'12'' 

9,0 55 - 56 11 16 minutos 1'36'' a 1'42'' 10'41'' a 10'56'' 

9,5 57 - 58 12 17 minutos 1'29'' a 1'35'' 10'25'' a 10'40'' 

10,0 59 - 60 ou mais 13 18 minutos 
Igual ou 

menor que 
1'28'' 

Igual ou menor 
que 10'24'' 

 
 
5) REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Complementar: 
BRASIL. Marinha do Brasil. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. CGCFN-15 (1ª 
Edição). Normas sobre Treinamento Físico Militar e Testes de Avaliação Física na Marinha 
do Brasil. Rio de janeiro, 2018. 
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Anexo A 
MARINHA DO BRASIL 

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 
 

OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: AMAZÔNIA AZUL                                                      ATUALIZADO EM 2017 

ANO ESCOLAR: 1º, 2º e 3º                                                       CARGA HORÁRIA: 03 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS 

1 - O MAR E SUA IMPORTÂNCIA ............................................................................01 HORA 
1.1 - Histórico; 
1.2 - Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) e Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (CNUDM); 
1.3 - Projeto LEPLAC; e 
1.4 - Nossa última fronteira. 

 
2 - AMAZÔNIA AZUL ................................................................................................. 01 HORA 

2.1 - Significado estratégico; e 
2.2 - Vertentes: Ambiental, Científica, Econômica e Soberania. 

 
3 - POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS ............................................................ 01 HORA 
3.1 - Políticas básicas; e 
3.2 - Planos e programas desenvolvidos no mar. 

 
 
2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) A palestra visa difundir o tema, ressaltando sua importância e, desta forma, destacando-a como 
um “patrimônio a ser defendido e preservado”; 
b) A palestra deverá prever um tempo para esclarecimento de dúvidas e debate; 
c) A palestra poderá ser conduzida em auditório dotado de equipamentos que permitam a 
participação de várias turmas simultaneamente; e 
d) A palestra será proferida por pessoal da OM ou visitante convidado, devidamente qualificado. 

 
 
3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Computador; e 
b) Projetor multimídia. 

 
 
4) REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

a) SERAFIM, Carlos Frederico Simões; CHAVES, Paulo de Tarso. O Mar no Espaço 
Geográfico Brasileiro. Coleção Explorando o Ensino Geografia. Vol. 8. Brasília: Ministério 
da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2005. 

b) SERAFIM, Carlos Frederico Simões; BITTENCOURT, Armando de Senna. A Importância 
do Mar na História do Brasil. Coleção Explorando o Ensino História. Vol. 13. Brasília: 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2006. 

c) https://www.marinha.mil.br/content/amazonia-azul-1 
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d) INFOCIRM – AGO/2016 
e) VIDIGAL. Armando Amorim Ferreira et al. Amazônia Azul: o mar que nos pertence. Rio 

de Janeiro: Record, 2006. 
f) LONGO. Airton Ronaldo. Em Busca do Consenso: Terceira Conferência das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar. Brasília, DF: Secretaria da Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar, SECIRM, 2014 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA MARINHA             ATUALIZADO EM 2014  

ANO ESCOLAR: 1º, 2º e 3º                                                       CARGA HORÁRIA: 02 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS 

1 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL .................................................................................02 HORAS 
1.1 - Meio Ambiente: Antecedentes; 
1.2 - Noções Básicas sobre a Legislação Ambiental; e 
1.3 - A Marinha e o Meio Ambiente 

 
 
2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

a) A palestra visa difundir o tema, ressaltando sua importância e relevância crescentes; 
b) A palestra deverá prever um tempo para esclarecimento de dúvidas e debate; 
c) A palestra deverá ser proferida por pessoal da OM ou visitante convidado, devidamente 
qualificado; 
d) O nível de abordagem do tema deverá ser adequado ao público-alvo; e 
e) A abordagem da palestra deverá constar: 

1) Unidade de Ensino  
1.1 - Meio Ambiente (breve histórico): 

- Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, Estocolmo, 1972; 
- Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 1982; 
- Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, (Eco-
92), Brasil, 1992; 
- Protocolo de Kyoto, 1997; e 
- Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

2) Unidade de Ensino  
2.1 - Noções básicas sobre a legislação ambiental: 

- Convenção internacional para prevenção da poluição por navios 1973 - (MARPOL, 
1973/1978); 
- Lei nº 6.938 de 1981. Criação da Política Nacional de Meio Ambiente; 
- Constituição da República de 1988 art. 225º; 
- Lei nº 9.605 de 1998. Lei de Crimes Ambientais; 
- Lei nº 9.966 de 2000. Lei do óleo e de substâncias nocivas; e 
- Decreto 4.136 de 2002. Regulamenta a Lei 9.966 de 2000. 

3) Unidade de Ensino  
3.1 - A Marinha e o meio ambiente: 

- Atribuição da Autoridade Marítima; 
- Laudo técnico ambiental elaborado pela MB e sua importância na aplicação de 
multas decorrentes de lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 
em Águas Jurisdicionais Brasileiras; 
- Gestão ambiental da MB; 
- Gerenciamento de água de lastro de navios; e 
- Coleta seletiva. 
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3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Computador; e 
b) Projetor multimídia. 

 
 
4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a) BRASIL. Legislação constante da unidade de ensino 1.1. Disponível em www.planalto.gov.br. 
b) _______. Convenção internacional para prevenção da poluição por navios 1973 - 

(MARPOL, 1973/1978).Edição em português: Brasil, Rio de Janeiro: Marinha do Brasil - 
DPC. Disponível em:<http://www.ccaimo.mar.mil.br/convencoes-e-codigos/convencoes>. 

c) ______. Lei nº. 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2 set. 1981. 
Disponível em: <http:// - 1 - ANEXO “F www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. 

d) ______. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 
DF, 13 fev. 1998. Disponível em <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. 

e) _______. Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 29 abr. 2000. Disponível em 
<Http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9966.htm>. 

f) ________. Decreto no 4.136, de 20 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da 
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 
águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá 
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 21 fev. 2002. Disponível em <Http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto 
/2002/d 4136 .htm >. 

g) _________. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Norma Técnica Ambiental nº 1 
(NORTAM 01). Norma técnica ambiental para a coleta e o transporte de amostras de 
derramamento de óleo e seus derivados. Disponível em <Http://  
www.dpc.mb/Nortam/nta_01/framenortam01.htm>. 

h) ________. Norma Técnica Ambiental nº 2 (NORTAM 02). Sistema de gestão ambiental nas 
organizações militares de terra. Disponível em <Http:// 
www.dpc.mb/Nortam/nta_02/framenortam02.htm>. 

 i) ________. Norma Técnica Ambiental nº 6 (NORTAM 06). Separação dos resíduos 
recicláveis descartados pelas OM da MB. Disponível em <Http:// 
www.dpc.mb/Nortam/nta_06/framenortam06.htm>. 

j) ________. Norma Técnica Ambiental nº 9 (NORTAM 09). Elaboração de laudo técnico 
ambiental. Disponívelem <Http://www.dpc.mb/Nortam/nta_09/framenortam09.htm>. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FINANCEIRA                                       ATUALIZADO EM 2017 

ANO ESCOLAR: 1º, 2º e 3º                                                       CARGA HORÁRIA: 02 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS 

1 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONCEITOS BÁSICOS …................................... 40 min 
1.1 - A importância da Educação Financeira para a vida; 
1.2 - Pontos básicos da Educação Financeira; e 
1.3 - A Estratégia Nacional de Educação Financeira. 

 
2 -  ORÇAMENTO PESSOAL E FAMILIAR ....................................................…........ 20 min 

2.1 - Primeiro passo para um bom planejamento financeiro; 
2.2 - Contabilização de Receitas e Despesas; e 
2.3 - Resultados orçamentários: superavitário, neutro e deficitário. 

 
3 - PLANEJAMENTO FINANCEIRO............................................................................ 01 hora 

3.1 - Programa de Educação Financeira; 
3.2 - Investimento e independência financeira; 
3.3 - Estímulos de consumo da sociedade moderna; 
3.4 - Planejamento financeiro individual e familiar; 
3.5 - Compromisso dos membros da família para execução do planejamento financeiro; 
3.6 - Construção prática de um planejamento financeiro - planilha; e 
3.7 - Análise das principais facilidades financeiras (cartão de crédito, cheque especial, 
empréstimos, financiamentos, entre outros) - vantagens e desvantagens. 

 
 

2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) As palestras visam difundir o tema, ressaltando sua importância e relevância crescentes; 
b) As palestras deverão prever um tempo para esclarecimento de dúvidas e debate; e 
c) As palestras serão proferidas por pessoal da OM ou visitante convidado, devidamente 
qualificado. 

 
 
3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Computador; e 
b) Projetor multimídia. 

 
 
4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a) BRASIL, Banco Central do. Caderno de Educação Financeira: Gestão de Finanças 
Pessoais - Brasília, 2013. 

b) CERBASI, Gustavo. Como organizar sua vida financeira. 1ª Ed. - Rio de Janeiro: Sextante, 
2015. 
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c) DOMINGOS, Reinaldo. Terapia Financeira: a educação financeira como método para 
realizar seus sonhos. São Paulo: Editora Gente, 2008. 

d) FRANKENBERG, Louis. Guia Prático para cuidar do seu orçamento. 5ª Ed. - Rio de 
Janeiro: Campus, 2000. 

e) MARTINS, José Pio. Educação Financeira ao Alcance de Todos. 1ª Ed. - São Paulo: 
Fundamento Educacional, 2004. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: BULLYING e TROTE                                                 ATUALIZADO EM 2017 

ANO ESCOLAR: 1º, 2º e 3º                                                       CARGA HORÁRIA: 03 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS  

1 - BULLYING ….........................................................................................................02 HORAS 
1.1 - Definição; 
1.2 - Autores, vítimas e espectadores; 
1.3 - Tipos; 
1.4 - Legislação; 
1.5 - Orientação e suporte ao aluno e família. 

 
2 - TROTE …................................................................................................................ 01 HORA 

2.1 - Definição; e 
2.2 - Legislação. 

 
 

2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) A palestra visa a introduzir o tema, apresentando os principais conceitos, tipos e legislação em 
vigor a fim de permitir a conscientização do Corpo Discente quanto às implicações e proibições 
legais de tais práticas e, desta forma, minimizar estes tipos de ocorrências, criando uma rede de 
proteção e a preservação do melhor ambiente para a realização da aprendizagem e 
desenvolvimento do indivíduo; 
b) Em função da especificidade do assunto, as atividades deverão ocorrer por ano escolar; e 
c) A palestra deverá prever um tempo para esclarecimento de dúvidas e debate. 

 
 
3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Computador; e 
b) Projetor multimídia. 

 
 
4) REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

a) BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. 

b) _____. Marinha do Brasil. Colégio Naval. RICN. Regimento Interno  do  Colégio  Naval.  3ª  
Rev. Rio de Janeiro, 2006. 

c) MALDONADO, Maria Tereza. A face oculta: uma história de bullying e cyberbullying. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

d) SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying - mentes perigosas na escola. São Paulo: 
FONTANAR, 2010. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: SEGURANÇA ORGÂNICA - 1                                   ATUALIZADO EM 2017 

ANO ESCOLAR: 1º                                                                   CARGA HORÁRIA: 08 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS 

1 - CONCEITOS BÁSICOS ….................................................................................... 01 HORA 
 
2 - SEGURANÇA DO PESSOAL................................................................................ 01 HORA 
 
3 - SEGURANÇA DA DOCUMENTAÇÃO E DO MATERIAL …...... .................. 01 HORA 
 
4 - SEGURANÇA DA INFORMÁTICA ….............................................................. 02 HORAS 
 
5 - SEGURANÇA DAS ÁREAS E DAS INSTALAÇÕES …..................................02 HORAS 
 
6 - POSTURA PESSOAL E MENTALIDADE DE SEGURANÇA .........................01 HORA 

 
 
2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) As palestras deverão promover nos Alunos do CN uma profunda conscientização do valor da 
Segurança Orgânica, de modo a prepará-los a, quando oficiais, serem difusores de mentalidade e 
agentes de incremento da Segurança Orgânica e, enquanto Alunos, co-participantes da Segurança 
da Orgânica da OM; 
b) As apresentações dos diversos assuntos serão realizadas por oficiais instrutores de cada área; 
c) A técnica de ensino utilizada será a Aula Expositiva; e 
d) As palestras serão realizadas no auditório do Colégio Naval. 

 
 
3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Computador; 
b) Projetor multimídia; e 
c) Mídia distribuída pelo Centro de Inteligência da Marinha. 

 
4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a) BRASIL. Presidência da República. Decreto Nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002. “Dispõe 
sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de 
interesse da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal e dá 
outras providências”. Brasília, 2002. 

b) _____. Marinha do Brasil. Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha. Vade-
Mécum Naval. Rio de Janeiro, 2004. 

c) _____. Gabinete do Comandante da Marinha. Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. 
Código Penal Militar. Brasília, 1969. 

d) _____. Código de Processo Penal Militar. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da 
Marinha, 1987. 

e) Conteúdos impressos e em mídia de diversos autores, atualizados periodicamente. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: SEGURANÇA ORGÂNICA - 2                                   ATUALIZADO EM 2017 

ANO ESCOLAR: 2º                                                                   CARGA HORÁRIA: 08 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS 

1 - CONCEITOS BÁSICOS …................................................................................... 01 HORA 
 
2 - AÇÕES ADVERSAS ….......................................................................................... 01 HORA 
 
3 - SEGURANÇA DO PESSOAL …........................................................................... 01 HORA 
 
4 - SEGURANÇA DA INFORMÁTICA ….............................................................. 02 HORAS 
 
5 - SEGURANÇA DAS COMUNICAÇÕES …......................................................... 01 HORA 
 
6 - SEGURANÇA DAS ÁREAS E DAS INSTALAÇÕES …................................. 02 HORAS 
 
 

2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) As palestras deverão promover nos Alunos do CN uma profunda conscientização do valor da 
Segurança Orgânica, de modo a prepará-los a, quando oficiais, serem difusores de mentalidade e 
agentes de incremento da Segurança Orgânica e, enquanto Alunos, co-participantes da Segurança 
Orgânica da OM; 
b) As apresentações dos diversos assuntos serão realizadas por oficiais instrutores de cada área; 
c) A técnica de ensino utilizada será a Aula Expositiva; e  
d) As palestras serão realizadas no auditório do Colégio Naval. 

 
 
3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 

a) Computador.  
b) Projetor Multimídia; e 
c) Mídia distribuída pelo Centro de Inteligência da Marinha. 

 
 
4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

a) BRASIL. Marinha do Brasil. Estado-Maior da Armada. EMA 352. Princípios e Conceitos da 
Atividade de Inteligência. Rev 1. Brasília, 2016. 

b) BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. 
“Regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de 
informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de 
Segurança e Credenciamento”. Brasília, 2012. 

c) _____. Decreto nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. “Regula o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 
da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 
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no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 
e dá outras providências”. Brasília, 2011. 

d) _____. Marinha do Brasil. Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha. Vade-
Mécum Naval. Rio de Janeiro, 2004. 

e)_____. Gabinete do Comandante da Marinha. Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. 
Penal Militar.  Brasília, 1969. 

f) _____. Código de Processo Penal Militar. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da 
Marinha, 1987. 

g) Conteúdos impressos e em mídia de diversos autores, atualizados periodicamente. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: SEGURANÇA ORGÂNICA - 3                                   ATUALIZADO EM 2017 

ANO ESCOLAR: 3º                                                                   CARGA HORÁRIA: 08 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS  

1 - CONCEITOS BÁSICOS ….................................................................................... 01 HORA 
 
2 - POSTURA PESSOAL E MENTALIDADE DE SEGURANÇA ….................... 01 HORA 
 
3 - SEGURANÇA DO PESSOAL …............................................................................01 HORA 
 
4 - PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA …............................................................ 01 HORA 
 
5 - ANÁLISE DE RISCOS ….................................................................................... 04 HORAS 

 
 

2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
a) As palestras deverão promover nos Alunos do CN uma profunda conscientização do valor da 
Segurança Orgânica, de modo a prepará-los a, quando oficiais, serem difusores de mentalidade e 
agentes de incremento da Segurança Orgânica e, enquanto Alunos, co-participantes da Segurança 
Orgânica da OM; 
b) As apresentações dos diversos assuntos serão realizadas por oficiais instrutores de cada área; 
c) A técnica de ensino utilizada será a Aula Expositiva; e 
d) As palestras serão realizadas no auditório do Colégio Naval. 
 
 

3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Computador; 
b) Projetor multimídia; e 
c) Mídia distribuída pelo Centro de Inteligência da Marinha. 

 
 

4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
a) BRASIL. Marinha do Brasil. Estado-Maior da Armada. EMA 352. Princípios e Conceitos da 

Atividade de Inteligência. Rev 1. Brasília, 2016. 
b) BRASIL. Presidência da República. Decreto Nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. 

“Regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de 
informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de 
Segurança e Credenciamento”. Brasília, 2012. 

c) _____. Decreto Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. “Regula o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 
da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 
no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e 
dá outras providências”. Brasília, 2011. 
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d) _____. Marinha do Brasil. Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha. Vade-
Mécum Naval. Rio de Janeiro, 2004. 

e) _____. Gabinete do Comandante da Marinha. Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. 
Código Penal Militar. Brasília, 1969. 

f) _____. Código de Processo Penal Militar. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da 
Marinha, 1987. 
Conteúdos impressos e em mídia de diversos autores, atualizados periodicamente. 
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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 
OM: COLÉGIO NAVAL  

CURSO: PREPARAÇÃO DE ASPIRANTES 

DISCIPLINA: DOUTRINA NBQR                                                       ATUALIZADO EM 2017 

ANO ESCOLAR: 1º, 2º, 3º                                                         CARGA HORÁRIA: 02 HORAS 

- ROTEIRO DE PALESTRA -  

 
1) LISTA DE PALESTRAS 

1 - DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGIC A...……... 02 HORAS 
1.1 - Defesa NBQR x Guerra NBQR; 
1.2 - Ameaças NBQR e seus agentes; 
1.3 - Por que Defesa NBQR; 
1.4 - Responsabilidades e Atribuições; 
1.5 - Histórico da Defesa NBQR na MB; 
1.6 - Sistema de Defesa NBQR da MB; 
1.7 - Curso Especial de Defesa NBQR; e 
1.8 - Material empregado na MB. 

 
 
2) DIRETRIZES ESPECÍFICAS  

a) A palestra visa incrementar e difundir os conceitos, definições e desenvolvimento das Ações 
de Defesa NBQR aos alunos do Colégio Naval e aspirantes da Escola Naval; 
b) A palestra será conduzida empregando a técnica de Aula Expositiva e Demonstração 
Prática; 
c) A palestra será conduzida em auditório dotado de equipamentos que permitam a 
participação de mais de uma turma simultaneamente; e 
d) A palestra será proferida por pessoal da OM ou por visitante convidado, devidamente 
qualificado. 
 
 

3) RECURSOS INSTRUCIONAIS 
a) Quadro branco; 
b) Computador; 
c) Projetor multimídia; e 
d) Equipamento real (Roupas de Proteção e equipamentos de Defesa NBQR). 
 
 

4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
a) BRASIL. Marinha do Brasil. Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão. 

CAAML-1205 . Manual de Ações de Defesa NBQR, Rio de Janeiro, 2009. 
b) BRASIL. Marinha do Brasil. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. CGCFN-338 

com seus anexos. Manual de Defesa Química, Biológica e Nuclear, 2008. 
c) BRASIL. Marinha do Brasil. Estado-Maior da Armada. Portaria nº 132/2016 (Reservada) e 

seu Anexo. 
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Anexo B 
MARINHA DO BRASIL 

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 
- MAPA DEMONSTRATIVO DA CARGA HORÁRIA - 

 
  CH ANUAL  
 

E 
DISCIPLINAS 1º ANO 2º ANO 3º ANO CH REAL  

N MATEMÁTICA 170 170 238 578 
S LÍNGUA PORTUGUESA 170 136 136 442 
I LÍNGUA INGLESA 102 102 102 306 
N FÍSICA 136 136 136 408 
O HISTÓRIA 68 68 68 204 
 GEOGRAFIA 68 68 68 204 

B QUÍMICA 34 68 68 170 
Á BIOLOGIA 68 68 - 136 

S INFORMÁTICA 68 34 34 136 
I FILOSOFIA 34 34 34 102 
C SOCIOLOGIA 34 34 34 102 
O LÍNGUA ESPANHOLA  - 34 34 68 

 SUBTOTAL I  952 952 952 2856 
      

E INSTRUÇÃO MILITAR NAVAL 83 83 83 249  

M EDUCAÇÃO FÍSICA 155 155 155 465 
N SUBTOTAL II 238 238 238 714 
 SUBTOTAL III = (I + II) 1190 1190 1190 3570 
A
T
I
V
I
D
A
D
E
S 
 
E
X
T
R
A
C
L
A
S
S
E 

 1 º ANO 2º ANO 3º ANO TOTAL 

VISITAS A NAVIOS E OM 25 25 25 75 
SAÍDAS AVINS/VELA/REMO 45 45 45 135 
CERIMÔNIAS E FORMATURAS 50 50 50 150 
PALESTRAS  28 28 28 84 
ATIVIDADES SAG 30 30 30 90 
ATIVIDADES SOE/SOP 21 21 21 63 
AULAS DE REFORÇO 70 70 70 210 
 SUBTOTAL IV 269 269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

269 807 

T 
R 

TEMPOS RESERVAS 141 141 141 423 

 SUBTOTAL V 410 410 410 1230 
 CARGA HORÁRIA TOTAL (III + V) 1600 1600 1600 4800 

- B-1 - 


