
MARINHA DO BRASIL COLÉGIO NAVAL 
 

Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN/2018) - Instruções 
para o Período de Adaptação 2019. 

 
1) Os candidatos titulares que realizaram as provas na cidade do Rio de 
Janeiro, estão convidados, juntamente com seus responsáveis, para a reunião de 
instruções, a ser realizada no auditório da Escola Naval (EN), situado na Ilha 
de Villegagnon – Av. Sílvio de Noronha s/no - Centro – Rio de Janeiro – RJ, no 
dia 09 de janeiro de 2019, às 09h30. Para os candidatos residentes em Angra dos 
Reis e proximidades, a exposição será realizada no Colégio Naval, no mesmo dia e 
horário, localizado na Av. Marques de Leão, S/Nº, Centro – Angra dos Reis - RJ. 
Os demais candidatos serão contatados pelas respectivas OREL para recebimento 
das instruções. As instruções para apresentação e Período de Adaptação serão 
disponibilizadas no endereço www.marinha.mar.mil.br/cn/. Dúvidas poderão ser 
sanadas pelos telefones: (24) 3421-3047 ou 3421-3000.  
 
2) De acordo com o subitem 13.6 do edital, os candidatos reservas deverão 
acessar a página do SSPM na Internet, durante o Período de Adaptação 
especificado no Calendário de Eventos do Anexo II, a fim de tomarem conhecimento 
de uma possível convocação de candidatos reservas para substituição de 
candidatos titulares, observando a data limite para essa convocação especificada 
no referido calendário.  
 
3) Os Candidatos TITULARES deverão se apresentar no dia 13 de janeiro de 2019, 
no Colégio Naval (CN), a partir das 08h, para o início do Período de Adaptação 
(PA). Esses candidatos deverão observar rigorosamente as instruções para o PA 
contidas no item 14 do Edital do Concurso Público.  
 

Sem prejuízo das orientações e responsabilidades que cabem aos candidatos 
previstas no edital do Concurso Público, o Colégio Naval disponibilizará para os 
candidatos titulares que assim o desejarem, transporte por meio de ônibus, a 
partir do Rio de Janeiro (CIAGA) até o Colégio Naval. 
 

Este transporte será franqueado apenas aos candidatos que comparecerem 
entre 7h e 8h do dia 13 de janeiro de 2019 no Centro de Instrução Alte. Graça 
Aranha (CIAGA), localizado na Av. Brasil, 9.020 – Olaria – Rio de Janeiro – RJ, 
e partirá, impreterivelmente, às 0830h, daquele Centro de Instrução. 
 
4) De acordo com o subitem 14.6 do Edital, as despesas relativas a transporte, 
alimentação e estadia, de seu domicílio até o Colégio Naval, serão custeadas 
pelo próprio candidato. Excetuam-se os casos de candidatos que se enquadrarem no 
disposto do subitem 14.6.1 do Edital os quais poderão solicitar, por meio de 
requerimento, que a passagem da sua OREL (local de realização da prova) até o 
Colégio Naval seja custeada pela Marinha, por intermédio das Organizações 
Responsáveis pela Supervisão Regional (ORSR), ou seja, dos Comandos dos 
Distritos Navais.  

5) Complementarmente, estão disponíveis os seguintes Anexos: 

ANEXO A - CARTA DO SR. COMANDANTE DO COLÉGIO NAVAL (CN); 
ANEXO B - LISTA DOS DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E AUXÍLIO-

TRANSPORTE; 
ANEXO C - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 2019; 
ANEXO D - MATERIAL A SER LEVADO PELOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS PARA  

O CN; 
ANEXO E - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA O 1º ANO/2019 
ANEXO F - INFORMAÇÕES DE CARÁTER GERAL; 
ANEXO G – ANAMNESE; 
ANEXO H – FICHA BIOMÉTRICA; 
ANEXO I – HISTÓRICO MÉDICO; 
ANEXO J – QUESTIONÁRIO BIOGRÁFICO; 
ANEXO K - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ADAPTANDO; 
ANEXO L - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (AUXÍLIO-TRANSPORTE); e 
ANEXO M – AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁUDIO E IMAGEM. 

 
Obs: Os Anexos G, H, I, J, K e L deverão ser preenchidos e entregues por ocasião 
da apresentação no Colégio Naval dia 13 de janeiro de 2019.



ANEXO A 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 

ANGRA DOS REIS, RJ. 
 

Em 21 de dezembro de 2018. 
 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

É com satisfação que venho cumprimentá-los pela aprovação de seu filho para o Colégio 
Naval (CN), onde será matriculado no Curso de Preparação de Aspirantes. Tenho a convicção de 
que o estímulo e o apoio proporcionados pelas senhoras e senhores foram fatores decisivos para 
tal êxito. 

 
 Desde 1951, o CN é a principal porta de entrada para a carreira dos Oficiais dos Corpos da 
Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes de Marinha, mas sua existência remonta a meados do 
século XIX, quando surgiu a ideia de uma instituição de Ensino que preparasse os jovens para o 
difícil curso da Escola de Marinha, atual Escola Naval. Nossa missão é, na moldura curricular do 
Ensino Médio, propiciar aos Alunos o adequado preparo moral, intelectual, físico e militar-naval e 
incentivá-lo para a carreira naval. 
 

Aqui serão desenvolvidas as competências que permitirão àqueles que alcançarem o 
Oficialato, operar e manter sistemas e equipamentos no estado da arte da tecnologia, atuar como 
líderes de profissionais altamente qualificados, representar e defender os interesses do Brasil em 
ambientes multinacionais e, acima de tudo, vivenciar os Valores Institucionais da Marinha, 
traduzidos nos dezesseis tópicos da Rosa das Virtudes 
(https://www.marinha.mil.br/cn/rosadasvirtudes). 

 
  Além dos aspectos acadêmicos, o desempenho físico, a conduta disciplinar e o 
comportamento moral e ético também são fundamentais para o sucesso do Aluno no Colégio, seja 
durante o curso, seja na transferência para a Escola Naval, uma vez que a mesma estará 
relacionada à classificação do Aluno na turma. As vagas serão destinadas aos alunos, sendo 
limitadas e fixadas anualmente pela Alta Administração Naval, observando-se o critério do melhor 
desempenho. Em razão disso, a exemplo do papel crucial da família para o ingresso no CN, é 
esperado o acompanhamento diuturno do desempenho escolar, físico e disciplinar do Aluno pelos 
responsáveis, ao longo dos três próximos anos.  
 

Sabedores que a aprovação foi o primeiro desafio da árdua caminhada, almejada por 
muitos e completada por poucos, rumo ao Oficialato, temos a certeza de que todos os novos 
Alunos têm plenas possibilidades de concretizar este sonho. Assim, pautados nos princípios do 
Respeito, Profissionalismo e Alegria, características que moldam o caráter marinheiro, 
forneceremos as ferramentas para que, dentro dos princípios da hierarquia e disciplina, seu filho 
possa suplantar as dificuldades que terá pela frente, e trabalharemos juntos para transformar 
nossos jovens Alunos em Homens do Mar. 

 
Iniciaremos nossas atividades de 2019, no período de Adaptação, a partir de 13 de janeiro, 

para o qual orientações complementares serão divulgadas em breve. 
 

Cordialmente, 
EMERSON AUGUSTO SERAFIM 

Capitão de Mar e Guerra 
Comandante 



ANEXO B 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
LISTA DOS DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E AUXÍLIO-

TRANSPORTE. 
DEVERÃO SER ENTREGUES POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS, NO 
DIA 13 DE JANEIRO DE 2019, NO COLÉGIO NAVAL: 

 
ABERTURA DE CONTA-CORRENTE: 

1. Cópia da Identidade e CPF do responsável do Adaptando; 
2. Cópia da Identidade e CPF do Adaptando; e 
3. Cópia do Comprovante de Residência. 

 
 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 DOCUMENTOS NO NOME DO RESPONSÁVEL: 

1. Declaração de Residência (com assinatura reconhecida em cartório) – Anexo L; 
2.   Cópia autenticada da identidade do responsável; 
3.  Cópia autenticada de um comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou gás); 

 MODELOS QUE SERÃO RECEBIDOS NO COLÉGIO NAVAL: 
4. Declaração de Concessão do Auxílio-Transporte (DCAT); e 
5. Cópia dos trajetos com valores das tarifas mais baratas utilizadas. 



ANEXO C 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 2019 
 

 
DIA 

 
HORA 

 
EVENTO 

PROVIDÊNCIAS 
PARA OS NOVOS 

ALUNOS 

 
OBSERVAÇÃO	

 
 
 

13/JAN 
Domingo 

 
 
 
 
 

08h 

 
 
 
 
 

Apresentação no Colégio Naval dos 
candidatos aprovados e classificados 

 
 
 
 

Os candidatos aprovados e classificados 
deverão se apresentar no Colégio Naval a 

partir das 8h. 

- Apresentação no Colégio Naval Av. Marques de Leão, 
S/Nº, Centro – Angra dos Reis – RJ 
- Todo material de posse dos candidatos aprovados e 
classificados deverá ser colocado em mala identificada 
com etiqueta.	

13/JAN 
Domingo 

 

11h30 
Cerimônia de Abertura dos 

Portões e Recepção dos Novos 
Adaptandos 

 - Trata-se de uma cerimônia interna, porém possível de ser 
acompanhada da frente do Colégio Naval pelos familiares que 
assim desejarem.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/JAN 
Domingo a     

01/FEV 
Sexta-feira	

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO 
DE 

ADAPTAÇÃO	

	 Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
Circuito de Avaliação Diagnóstica (CIRCAD) - Médica e 
Física 
Preenchimento de Dados Cadastrais 
Corte de cabelo 
Entrega de Documentos 
Recebimento de uniformes 
Instrução de Ordem Unida  
Aula - Hinos e Canções 
Aula - Ordenança Geral para o Serviço da Armada 
(OGSA) 
Aula - Regimento Interno do Colégio Naval (RICN) / 
Organograma do CN 
Aula - Rotina do Colégio Naval 
Aula - Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil 
(RUMB) 
Aula - Regulamento de Honras, Continências e Sinais de 
Respeito das Forças Armadas (RCONT) 
Aula - Nossa Voga 
Aula - Normas do Comando do Corpo de Alunos 
(COMCA) 
Aula - Normas para o Curso de Preparação de Aspirantes 
Aula - Arte Naval 
Palestra da Sociedade Acadêmica Greenhalgh (SAG) 
Palestra com o Comandante do Corpo de Alunos 
Palestra do Departamento de Saúde 
Palestra dos Serviços de Assistência Social e Religiosa 
Palestra do Departamento de Ensino 
Atividades Marinheiras 
Treinamento Físico Militar (TFM) 
Prova da Adaptação 
Mostras de uniformes 
Abertura de conta corrente para quem não possuir 
Visita dos familiares	

20/JAN 
Domingo 

 
11h  

Visita de familiares 

 
Os adaptandos poderão licenciar com seus 

responsáveis e regressar até às 18h. 

 
Os familiares poderão visitar as instalações do Colégio 

Naval	



 
DIA 

 
HORA 

 
EVENTO 

PROVIDÊNCIAS 
PARA OS NOVOS 

ALUNOS 

 
OBSERVAÇÃO	

25/JAN 
Sexta-Feira 

16h30  
Licenciamento Geral 

 
A licença é  facultativa. 

Aos Adaptandos que permanecerem no CN, será autorizado o 
licenciamento para a cidade de Angra dos Reis, diariamente, 
no período de 08h00 às 18h00.	

27/JAN 
Domingo 

 
Até às 20h 

 
Regresso de todos os Adaptandos	 	 	

01/FEV 
Sexta-Feira 

12h Término da Adaptação/ 
Licenciamento Geral 

 
A licença é facultativa.	 	

03/FEV 
Domingo 

Até às 
22h 

Regresso de todo o 
1º Ano	 	 Início do Ano Letivo	



ANEXO D 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 

MATERIAL A SER LEVADO PELOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS 
PARA O COLÉGIO NAVAL 

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

furos nas cores: preta, branca e cinza (para calças e camisas). 
6. Pente ou escova para cabelo. 
7. Tesoura ou cortador de unhas. 
8. Lápis, caneta e borracha. 
9. Saboneteira, sabonetes e desodorantes. 
10. Dez (10) cabides. 
11. Um (01) caderno para anotações. 
12. Dois (02) calções para ginástica (preferencialmente azuis) e quatro (04) camisetas sem manga 

(brancas). 
13. Um (01) par de tênis, predominantemente branco, adequado à prática de ginástica e corrida. 
14. Roupa civil para oito (08) dias de uso (no mínimo oito (08) camisetas brancas de meia 

manga e duas (02) calças jeans*) e, pelo menos, uma de traje civil para licenciamento 
(camisa de meia manga, cinto, sapato ou tênis e calça jeans*).	
Não será permitido o uso de peças rasgadas, puídas, desbotadas em excesso, assim como 
estampas “berrantes”, de clubes e agremiações ou com frases impertinentes. 

15. Uma (01) caneta preta para marcar roupa. 
16. Dois (02) calções de banho (sunga na cor preta obrigatoriamente). 
17. Três (03) pares de meias pretas. 
18. Três (03) pares de meias brancas, para ginástica. 
19. Duas (02) toalhas de rosto brancas. 
20. Duas (02) toalhas de banho brancas. 
21. Um (01) par de sandálias tipo “HAVAIANAS” na cor preta. 
22. Seis (06) fotografias 3x4 recentes (de frente, com cabelo curto e com barba e bigode 

raspados). 
23. Um (01) protetor solar fator 30 ou superior. 
24. Um (01) rolo pequeno de esparadrapo. 
25. Uma (01) caixa pequena de “band-aid”. 
26. Uma mala de cor preta.	

OBS: Não trazer alimentos ou remédios que não estejam sendo efetivamente empregados em 
tratamento. Caso seja necessário fazer uso de alguma medicação, o Candidato deverá estar de 
posse da receita. 
* A calça jeans deve ter uma única tonalidade e não deve conter rasgos ou danos de qualquer 
natureza, mesmo que tenham vindo já com a mesma.



ANEXO E 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA O 1º ANO/2019 
 
 
 

O material didático será fornecido em caráter de empréstimo para os Alunos no início do Ano 
Letivo e deverá ser devolvido ao final do ano, excetuando-se os livros Paradidáticos, abaixo 
relacionados, que não serão fornecidos e deverão ser adquiridos pelos Alunos. 

 
 
 
Livros Paradidáticos: 

 
1. SENHORA DOS AFOGADOS, de Nelson Rodrigues. 

 
2. INFERNO, de Dan Brown. 

 
3. OS 100 MELHORES POEMAS BRASILEIROS DO SÉCULO, Editora Objetiva. 

 
4. OXENDEN, C. & LATHAN, Koening, C. American English File 2 / Workbook. 

Second edition. Oxford University Press, 2013.	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO F 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 

INFORMAÇÕES DE CARÁTER GERAL 
 
 
 
ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ALUNO: 

 
Aluno: Nome completo, sublinhado o nome de guerra. 

Colégio Naval 

Comando do Corpo de Alunos 
 

Av. Marques de Leão, S/Nº - Centro 

Angra dos Reis – RJ 

CEP: 23.909-000 
 
TELEFONES PARA CONTATO: 

 
Oficial de Serviço do Corpo de Alunos (OSCA) => (24) 3421-3099 / (24) 99249-4767; 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
• Os Candidatos deverão estar trajando calça jeans (a calça jeans deve ter uma única tonalidade 

e não deve conter rasgos ou danos de qualquer natureza, mesmo que tenham vindo já com a 
mesma), camisa de botões ou gola polo, cinto, e sapato ou tênis, por ocasião da apresentação 
no dia 13/01/2019; 

• O Histórico Médico do Candidato deverá ser, obrigatoriamente, preenchido e assinado 
pelos pais/responsáveis ou pelo próprio candidato, caso seja maior de idade; Ressalta-se a 
importância da não omissão de qualquer problema de saúde; 

• Visando facilitar as Medidas Administrativas do Colégio Naval, recomenda-se que os 
Candidatos se apresentem no dia 13 de Janeiro com contas correntes abertas. Ressalta-se que 
representantes de instituições bancárias serão convidadas a estarem presentes na Reunião 
com os Responsáveis (na Escola Naval no dia 09/01/2019) e no Colégio Naval; 

• Por ocasião da apresentação, os Candidatos deverão estar com cabelo cortado, barba feita e 
não poderão estar utilizando adereços, como anéis, brincos, pulseiras, etc; e 

• Caso haja Candidatos que façam uso de medicamentos, deverão trazê-los consigo e estes 
deverão vir acompanhados do respectivo receituário médico, o qual será apresentado no 
Departamento de Saúde do Colégio Naval na primeira oportunidade.



ANEXO G 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 
 

FICHA DE ANAMNESE DIRIGIDA PARA O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 
 
1. Você pratica regularmente atividades físicas? 

( ) Não	

( ) Sim. Que atividade(s) realiza?    
 

Frequência   Semanal:  Duração diária da(s) atividade(s)     
 

2. Sobre seu condicionamento físico, pode-se dizer que você é: 

( ) sedentário ( ) pouco ativo ( ) ativo ( ) muito ativo ( ) atleta 

3. Sobre sua condição natatória, pode-se dizer que você: 
 
( ) não sabe nadar ( ) nada com dificuldade ( ) nada com estilo ( ) é atleta 

 
4. Em relação à sua flutuabilidade, você consegue se manter no meio aquático, durante 10 minutos, 
sem nenhum suporte, apoio ou auxílio, com a cabeça elevada e o corpo na posição vertical? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
5. Se ocorresse um teste hoje, para avaliar o seu condicionamento físico, você preferiria: 

( ) correr ( ) caminhar 

6. Possui histórico familiar de doença(s)? Caso afirmativo, qual(is) doença(s) e grau de parentesco 
(aplica-se a avô, avó, pai, mãe, irmãos)?	

 
 
 
 

7. Faz uso contínuo e regular de algum tipo de medicação? Caso afirmativo, qual(is)?	
 
 
 
 

8. Fez uso recente, nos últimos 10 dias, de algum medicamento? Caso afirmativo, qual(is) ?	
 
 
 



9. Faz uso constante ou fez uso recente, nos últimos 30 dias, de algum tipo de alimento para 
praticantes de atividade física (aminoácidos, whey protein, creatina e etc), energéticos, termogênico 
(substância para reduzir a gordura corporal) ou esteróides anabolizantes? Se afirmativo, qual(is), em 
que época e por quanto tempo?	

 
 
 
 

10. Quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, assinale o que mais se aproxima do seu hábito. 
 
Sua frequência de uso é: 

 
( ) diária ( ) 4 a 6 vezes por semana ( ) 2 a 3 vezes por semana ( ) 1 vez por semana ( ) 1 a 2 vezes 
por mês 

 
( ) nunca 

 
A quantidade ingerida, a cada frequência de uso, habitualmente, é: 

( ) 1 a 3 doses ( ) 4 a 6 doses ( ) mais de 6 doses 

11. Quanto ao fumo, assinale o que mais se aproxima do seu hábito. 
 
Sua frequência de uso é: 

 
( ) diária ( ) 4 a 6 vezes por semana ( ) 2 a 3 vezes por semana ( ) 1 vez por semana ( ) 1 a 2 vezes 
por mês 

 
( ) nunca 

 
A quantidade de cigarros fumados, a cada frequência de uso, é: 

( ) 1 a 3 ( ) 4 a 6 ( ) 6 a 10 ( ) 10 a 20 ( ) acima de 20 

12. No momento você tem alguma restrição de saúde para a prática de atividade física? 

( ) Não	

( ) Sim. Qual(is)? 
 
 
 

13. Já teve alguma restrição à prática de atividade física? Caso afirmativo, qual(is) e quando 
ocorreu?	

 
 
 



14. Quantas horas, habitualmente, você dorme por noite?	
 
 
 

15. Espaço reservado para pequeno comentário que, porventura, tenha interesse de fazer quanto à 
sua condição física e de saúde atual.	

 
 
 
 

Declaro que prestei todas as informações com a mais absoluta liberdade e verdade. 
 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Nome Completo) 
 

   . 

(Assinatura)



ANEXO H 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 

 
 

POSTO DE ENCOMENDA DE UNIFORMES 
 
 

FICHA BIOMÉTRICA 
 

NOME:    
 
 

Nº INSC.:   
 
 

ALTURA:  cm PESO:  kg 
 
 

TÓRAX:  cm 
 
 

CINTURA:  cm 
 
 

CABEÇA:  cm (circunferência medida no centro da testa) 
 
 

SAPATO nº :   
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 
- Tirar as medidas com o auxílio de fita métrica. 
 
- Os candidatos deverão apresentar a Ficha Biométrica preenchida no dia 13 de Janeiro de 2019	
 
- .	



ANEXO I 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 

HISTÓRICO MÉDICO DO CANDIDATO 
 

ADAPTAÇÃO 2019 
 
IDENTIFICAÇÃO: 

 
NOME COMPLETO:    

 

DATA  DE  NASCIMENTO:  /  /  TIPO SANGUÍNEO:    
 

ENDEREÇO:    
 

TEL: (    )  (Residencial) (    )  (Celular) 
 
NOME DA MÃE:    

 

NOME DO PAI:    
 
 
 
CALENDÁRIO VACINAL:  Última dose da antitetânica  /  /  . 

 
Hepatite   B  /  /  . 

H1N1  /  /   . 

* Deverá ser apresentado o Cartão de Vacinação ou cópia legivel quando da apresentação no dia 
13/01/2019 

  
1) Possui ALERGIA (alimentar/medicamentosa)?	

 
 

2) Já foi submetido a alguma CIRURGIA? Qual?	
 
 

3) Já precisou ficar internado em hospital? Por quê?	
 
 

4) Já precisou realizar HEMOTRANSFUSÃO (transfusão de sangue)? Por quê?	



5) Faz uso de alguma MEDICAÇÃO (remédios) simples ou controladas regularmente? Qual? 
Desde quando?	

 
 
 
6) Já sofreu algum acidente? Apresentou alguma fratura? Qual parte do corpo?	

 
 
 

APARELHO VISUAL (Olhos): 
 
7) Já apresentou patologia ou comprometimento visual? Qual? (EX: Lesão retina, discromatopsia de 

alto grau, estrabismo)	
 
 

APARELHO AUDITIVO (Ouvidos): 
 
8) Já apresentou ou apresenta alguma patologia do aparelho auditivo? Qual? (Ex: perda auditiva, 

rompimento dos tímpanos, etc.)     
 

Já fez tratamento? Qual?    
 

APARELHO CARDIOVASCULAR (Coração): 
 
9) Você já sentiu dor torácica ao realizar esforço físico?    

 

Caso sim: 
 

Suas atividades físicas são limitadas? ( ) SIM ( ) NÃO 

Suas queixas pioraram recentemente? ( ) SIM ( ) NÃO 

Tem dor no peito em repouso? ( ) SIM ( ) NÃO 

10) Você tem sopro, doença de válvula cardíaca ou válvula cardíaca artificial? Caso sim, descreva a 
patologia.	

 
 

11) Você fez alguma cirurgia cardíaca? ( ) SIM ( ) NÃO 
 

Caso afirmativo, qual?    
 

12) Você teve doença cardíaca reumática? Época do diagnóstico? Fez tratamento? Qual grau de 
lesão?	

 
 

13) Você tem palpitações no coração sem esforço?	



Caso sim: 
 

Tem de descansar, sentar ou se deitar durante as palpitações? ( ) SIM ( ) NÃO 

Você sente falta de ar ou vertigem ou palidez? ( ) SIM ( ) NÃO 

14) Você atualmente ou no passado teve hipertensão arterial? ( ) SIM ( ) NÃO 

Caso afirmativo, fez tratamento? Qual? Por quanto tempo? 

 

15) Qual sua última aferição de Pressão Arterial (PA) ? 
 

PA  X  mm Hg. ( ) Não sei. 
 
16) Alguém na sua família tem histórico de doença cardíaca, hipertensão, cirurgia cardíaca ou morte 

súbita? Qual?     
 

APARELHO PULMONAR (Pulmão): 
 
17) Você tem asma? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Qual medicação você utiliza?    

 

Apresenta dificuldade respiratória recentemente? ( ) SIM ( ) NÃO 
 

Caso sim, quantas vezes as suas crises ocorrem por semana? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ou mais. 
 
18) Você já teve alguma outra doença pulmonar? (Ex: tuberculose, fibrose cística, enfisema,...) 

Qual?    	

SISTEMA ENDÓCRINO (hormônios): 
 
19) Você tem diabetes (Açúcar no sangue)? ( ) SIM ( ) NÃO 

Faz uso de insulina? ( ) SIM ( ) NÃO	

Quantas vezes por dia?    
 

Sua glicose está controlada?    
 

Você sofre de doença da tireóide? Qual?    
 

Faz uso de qual medicação e há quanto tempo?   



APARELHO NEUROLÓGICO (Cérebro): 
 
21) Você tem epilepsia? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Qual medicação usa? Por quanto tempo?    

 

Após a introdução do tratamento as crises ficaram controladas?    
 

22) Já apresentou alguma outra doença neurológica? Qual? Fez Tratamento?	
 
 

SISTEMA HEPÁTICO (Fígado): 
 
23) Você teve ou tem alguma doença hepática (Fígado)? Qual? Fez Tratamento? (Ex: hepatite, 

cirrose, etc.)     
 

24) Você tem tendência para hemorragia? ( ) SIM ( ) NÃO 
 

Você teve hemorragia por mais de 1 hora durante cirurgia ou ferida? ( ) SIM ( ) NÃO 

Apareceram hematomas em seu corpo sem você lembrar a causa? ( ) SIM ( ) NÃO 

APARELHO RENAL (Rim): 
 
25) Você tem doença renal? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Caso sim, Qual?   

 

Já realizou diálise (filtração sangue)? ( ) SIM ( ) NÃO 

Já fez transplante renal? ( ) SIM ( ) NÃO 

Fez ou faz uso de alguma medicação para os rins? Qual? 
 
 
 

SISTEMA HEMATOLÓGICO (Sangue): 
 
26) Você já teve ou tem alguma doença hematológica? (Ex: leucemia, hemofilia,...) caso sim, Qual? 

 
 
 

APARELHO INTESTINAL: 
 
27) Você já apresentou algum sangramento intestinal? Quando? ( ) SIM ( ) NÃO 

 



28) Tem histórico de doenças como hemorróidas, diverticulite, intolerância à lactose ou 
alergia alimentar, Doença de Chron, colón irritável? Qual? Fez tratamento?	

 
 
 
 

APARELHO GENITOURINÁRIO: 
 
29) Apresenta ou já apresentou varicocele, dor testicular, algum cisto ou tumor de testículo	

 
 

Caso sim, submeteu - se a qual tratamento? 
 
 

APARELHO ORTOPÉDICO (Ossos): 
 
30) Já apresentou alguma patologia ortopédica? (Ex: Problemas do joelho, coluna torta, desnível 

entre membros, peito escavado, ou rompimento de ligamento de qualquer parte do corpo) 
 

Caso sim, Qual?   
 

Fez alguma cirurgia corretiva?    
 

DERMATOLOGIA (Pele): 
 
31) Já teve alguma doença dermatológica? Qual?    

 

PSIQUIATRIA: 
 
32) Já apresentou alguma enfermidade psiquiátrica? Fez tratamento? (Ex: esquizofrenia, transtornos 

de humor, depressão, ansiedade, surto psicótico, internação psiquiátrica e etc.) 
 

Caso sim, Qual?   
 

SISTEMA VASCULAR (Veias e artérias): 
 
33) Apresenta ou já apresentou veias varicosas em membros inferiores? Fez tratamento? Qual?	

 
 

NEOPLASIA (Câncer): 
 
34) Já apresentou alguma doença maligna? Qual?    

 

DST: 
 
35) Já apresentou alguma doença sexualmente transmissível? Qual?	



GERAL: 
 
36) Você já desmaiou durante tratamento médico ou odontológico? Por que?	

 
 

37) Está em uso de alguma medicação para: 

( ) coração	

( ) hipertensão arterial 

( ) anticoagulante 

( ) AAS ou outro analgésico 

( ) alergia 

( ) diabetes 
 
( ) corticóides 

 
( ) penicilina, outros antibióticos 

 
( ) desordens do sono, depressão e ansiedade 

( ) anticonvulsivantes (contra Convulsão) 

( ) outras medicações . Quais?    
 
 
 
DATA:  /  /20  . 

 
 
 
 
 
 

(Pais/Responsável ou Candidato maior de idade)



ANEXO J 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
QUESTIONÁRIO BIOGRÁFICO 

  
A  NOME: ___________________________________________ 
L ENDEREÇO: ______________________________________ 
U 
N BAIRRO:  CIDADE:    
O ESTADO:  CEP:  TELEFONE:   	

EMAIL: __________________________________________ 
 

PAI:   VIVO: SIM ( ) NÃO ( ) 
F IDENTIDADE:  ORG.    EMISSOR:   DATA:  /  /    
I 
L PROFISSÃO: ______________________________________ 
I (SE MILITAR)  –  FORÇA:  NIP / CP:    
A 
Ç    MÃE:   VIVA: SIM ( ) NÃO ( ) 
Ã    IDENTIDADE:  ORG.    EMISSOR:   DATA:  /  /    
O 

PROFISSÃO:  _____________________________________ 

(SE MILITAR) – FORÇA:  NIP / CP:    
 
 

NOME: ___________________________________________ 

R   IDENTIDADE:  ORG.    EMISSOR:  DATA:        /      /        
E   GRAU DE PARENTESCO:       
S   ENDEREÇO:      
P 
O   BAIRRO:  CIDADE:    
N   ESTADO:  CEP.:  TELEFONE:    
S 
Á   PROFISSÃO:  LOCAL DE TRABALHO:   
V  FUNÇÃO:       
E 
L   ENDEREÇO DO TRABALHO:    
 

 
 

TEL: 

EMAIL:

CEP:
CEP:

 
 
 	

RUBRICA DO ALUNO



CONTINUAÇÃO DO QUESTIONÁRIO BIOGRÁFICO 
 

 

D 
A 
D 
O 
S 
 
P 
E 
S 
S 
O 
A     
I  
S 

 
PELE:    

 
OLHOS:   	

	

CABELOS:    ALTURA:   	

TIPO SANGÜÍNEO:    SAPATO:   	

CALÇA:    CAMISA (GOLA):   	

CHAPÉU:    SHORT:   	

TÊNIS:    CAMISETA: P ( ) M ( ) G ( ) GG ( )	
 

RELIGIÃO:  

COLÉGIO ANTERIOR:    

ÚLTIMA SÉRIE CURSADA:    	

D 
O 
C 
U 
M 
E 
N 
T 
O 
S 
 
D 
O 
 
A 
L 
U 
N 
O 

 
IDENTIDADE:  ORG.   EMISSOR:  DATA:  /  /  	

TÍTULO  DE  ELEITOR:  ZONA:  SEÇÃO:   	

CIDADE:  ESTADO:  EXPEDIDO   EM:  /  /  	

CERT.    RESERVISTA:  CIRCUNSCRIÇÃO:   	

CATEGORIA:  DATA  DE  EXPEDIÇÃO:  /  /  	

CPF:  PASEP:   	

 
OBS.: PREENCHER CASO POSSUA.	

 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO ALUNO)
 
 

 
 
 
 
 



ANEXO K 
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ADAPTANDO 
 
 
 

Pelo presente TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO,    eu,	
             nascido 
em   /  /  , RG nº  , residente e domiciliado à 
   nº   Bairro   
Município de    , Estado   
Telefone:    ,  declaro  e  atesto  para  os  devidos  fins  e  efeitos,      que  fui 
devidamente informado e orientado sobre a Prática de Exercícios Físicos na Adaptação (PEFA) do 
Curso de Formação de Aspirante do Colégio Naval, e que a mesma, por sua natureza, implica em 
esforço físico, em graus crescentes de intensidade e volume e, para tanto, comprometo-me, por 
imperativo de segurança, a seguir rigorosamente as instruções para a sua prática, bem como a  
adotar, diariamente, as recomendações quanto à hidratação, alimentação e repouso. 

Declaro, outrossim, que não apresento, no momento, nenhuma queixa de ordem neurológica, 
óssea, articular, muscular, cardíaca, respiratória ou outro qualquer problema de saúde ou fator de 
risco que possa influenciar ou impedir a PEFA, a que se refere este termo, bem como comprometo- 
me a informar, de imediato e pronto, ao Adaptador, ao Oficial Supervisor ou ao Setor Médico, 
qualquer problema de saúde que venha a me acometer durante o Período de Adaptação. 

Atesto que recebi a recomendação expressa de não fazer uso de bebida alcoólica, hormônios 
anabolizantes, produtos energéticos, medicamentos sem recomendação médica ou qualquer 
substância que possa influir na PEFA. Comprometo-me a informar acerca do uso de suplementos 
nutricionais e de qualquer produto para praticantes de atividades físicas, caso já o faça ou pretenda 
fazê-lo, e estou ciente da necessidade de que tal uso seja, previamente, autorizado pelo Oficial 
Médico. 

Declaro estar ciente de que, por ocasião das inspeções rotineiras e inopinadas nos 
alojamentos dos adaptandos, serão realizadas buscas ativas a produtos ilícitos e/ou não 
recomendados, com o objetivo de reduzir a possibilidade da ocorrência de agravos à saúde que tais 
substâncias podem ocasionar. 

Declaro, expressamente, que prestei todas as informações e as declarações com a mais 
absoluta liberdade, fidelidade e veracidade e estou ciente de que, em caso de falsidade e 
descumprimento do estabelecido neste termo, ficarei sujeito às averiguações previstas. 

 
Li, entendi e concordei. Assim, assino o presente termo de responsabilidade. 

 

  ,  /  /  . 
 
 

  . 
Assinatura 

 
 

1ª  Testemunha 2ª Testemunha



ANEXO L 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

Eu, _____________________________________________, 

__________________________________ portador (a) do cartão de 

identidade nº _______________, emitido pelo órgão ________, CPF nº 

_________________ declaro para devida comprovação de residência 

que o (a) Sr. (a.) ___________________________________________, 

portador (a) do cartão de identidade nº ________________, emitido pelo 

órgão _________, CPF nº ___________________, que a mim se vincula 

como ________________ (se filho (a), sobrinho(a), inquilino(a), etc...), 

reside no imóvel situado no endereço____________________________ 

_________________________________________________________, 

Bairro: ____________________, Cidade:________________________, 

Estado: ___, CEP: ________-____ do qual sou o (a)________________ 

(se proprietário (a)/ inquilino (a)/ outros). 

 

Local: __________________, data ____de_____________de_____. 

______________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

Reconhecimento de firma em cartório: 

 

 

Observação: Esta Declaração deverá ter seus campos preenchidos com letra legível de forma.  



ANEXO M 
 

MARINHA DO BRASIL 
COLÉGIO NAVAL 

 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁUDIO E IMAGEM 

Eu, _____________________________________________________, 

__________________________________ portador (a) do cartão de identidade 

nº_______________, emitido pelo órgão____________, CPF nº 

________________________ autorizo o uso da de áudio e imagem  do menor 

______________________________________________________, portador do 

cartão de identidade nº ________________, emitido pelo órgão _________, CPF nº 

___________________, que a mim se vincula como ________________ (filho, neto, 

etc...) no sítio da internet do Colégio Naval. 

 

Local: __________________, data ____de_____________de_____. 

______________________________________ 

Assinatura do responsável 
	

 


