




A COMPREENSÃO DOS QUESITOS FORMULADOS FAZ PARTE DA
AVALIAÇÃO DA PROVA.
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Lei 9.537 (LESTA)
Lei de Segurança do Trafego Aquaviário 

Decreto 2.596/98 de 11/12/1997 (RLESTA)
Decreto que regulamenta a Segurança do Trafego Aquaviário

NORMAM  – Normas da autoridade Marítima 

Dispõe sobre a segurança do trafego Aquaviário em águas sob jurisdição nacio-
nal e das outras providências. 
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CAPITÃO AMADOR (CPA) 
Qualquer embarcação de esporte e recreio, sem 
limitações geográficas. 

DISPENSA DA HABILITAÇÃO 
De acordo com a NORMAN-03, estão dispensa-
dos de apresentar habilitação náutica apenas: Os 
condutores de DISPOSITIVOS FLUTUANTES 
SEM MOTORIZAÇÃO quando na atividade de 
ESPORTE E RECREIO.  (EX: Barco a Remo)

HABILITAÇÕES E SUAS LIMITAÇÕES

As  exigências   de   nível   de   habilitação   para   conduzir   embarcações   de 
ESPORTE E RECREIO são:

VELEIRO (VLA) 
Para embarcações miúdas à vela, empregadas em 
águas interiores (Idade mínima 08 anos).

MOTONAUTA (MTA) 
Para as motos aquáticas, empregadas em águas 
interiores. 

ARRAIS AMADOR (ARA) 
Para qualquer embarcação dentro dos limites da 
Navegação Interior.

MESTRE AMADOR (MSA) 
Para qualquer embarcação na Navegação Cos-
teira. Entre portos nacionais e estrangeiros no 
máximo até 20 milhas.
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NOVAS INSÍGNIAS

Poderá ser bordado em um boné ou camiseta.

ARRAIS
01 ÂNCORA

MESTRE
02 ÂNCORAS

CAPITÃO
02 ÂNCORAS
COM BARRETES
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ATIVIDADES

AQUAVIÁRIO – EXERCE ATIVIDADE 
REMUNERADA 

Todo aquele com habilitação certificada pela au-
toridade marítima para operar embarcações em 
CARÁTER PROFISSIONAL.

COMANDANTE 
Responsável pela operação e manutenção da 
embarcação, mantendo em condições de segu-
rança. Deve garantir a ORDEM e DISCIPLINA 
podendo também ordenar o DESEMBARQUE 
de qualquer pessoa. 

PASSAGEIRO
Todo  aquele  que, NÃO  FAZENDO  parte  da
tripulação  nem  sendo  profissional,  tripulante
prestando  serviço  a  bordo  é  transportado  pela
embarcação.

TRIPULANTE 
Pessoa embarcada que 

EXERCE ALGUMA FUNÇÃO. 

AMADOR 
Todo  aquele  com  habilitação  certificada  pela
autoridade marítima para operar embarcações

ESPORTE    E    RECREIO,   em   caráter 
NÃO PROFISSIONAL
de

. 
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ÁREAS DE NAVEGAÇÃO

NAVEGAÇÃO INTERIOR 
Segundo RLESTA é a navegação realizada em 
hidrovias interiores considerados ABRIGADAS
 (Rios, lagos, canais). 
Obs: Na navegação interior estão dispensadas de 
dotar embarcações de sobrevivência.  

NAVEGAÇÃO DE MAR ABERTO 
É realizada em águas marítimas consideradas 
DESABRIGADAS.

São áreas onde uma embarcação empreende uma SINGRADURA
(Trecho  percorrido  por  um  navio  em  um  determinado  tempo)  ou
navegação, e são divididas em:

NAVEGAÇÃO COSTEIRA

Aquele realizada entre os PORTOS NACIONAIS
 dentro do limite daE ESTRANGEIROS

visibilidade da costa, não excedendo a 20 milhas
náuticas (mestre-Amador) .  (EX: Águas
Brasileiras para águas Argentinas).
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 em vias navegáveis interiores é 

NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM
Segundo a RLESTA a navegação realizada 
ENTRE PORTOS DO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO
CABOTAGEM .

NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO
Segundo  a  RLESTA  a  navegação   realizada 
ENTRE        PORTOS       BRASILEIROS       E
ESTRANGEIROS é de LONGO CURSO.

de uma embarcação deverá deixar no seu
Clube Náutico ou Marina seu PLANO DE
NAVEGAÇÃO  E  AVISO   DE   SAÍDA   E

OBSERVAÇÃO
Antes de sair para um passeio o proprietário

NAVEGAÇÃO OCEÂNICA
Também definida como sem restrições (SR), 
isto é aquela realizada  entre  portos  nacionais
e estrangeiros fora dos  limites  de  visibilidade
da  costa  e  sem  outros  limites  estabelecidos
(Capitão-Amador).

CHEGADA.



CLASSIFICAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES

EMBARCAÇÃO 
Qualquer construção, inclusive as plataformas 
flutuantes suscetíveis de se locomover na água 
por meios próprios ou não. 
Toda  embarcação DEVE  SER  INSCRITA  na
capitania dos Portos ou Órgãos subordinados.  

EMBARCAÇÃO MIÚDA 
Inferior ou igual a cinco (05) metros é miúda.
Com  comprimento  acima  de  cinco  (05)  até
oito  (08)  metros que apresentem as seguintes
características:
Convés aberto e motor não exceda 30 HP.

EMBARCAÇÕES DE MÉDIO PORTE
Menores que vinte e quatro (24) metros que não 
se enquadrem como miúda.

EMBARCAÇÃO DE GRANDE 
PORTE OU IATE

Com comprimento igual ou superior a vinte e 
quatro (24) metros.
As embarcações de grande porte ou iate, serão 
tratadas como embarcação Certificada Classe 1 
(EC1),  terão  a  obrigatoriedade  de  seu  registro

TRIBUNAL   MARÍTIMOno
arqueação bruta maior que 100 (AB).

 se   possuírem
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ORDENAMENTO DA PRAIAS

Compete   aos MUNICÍPIOS  estabelecer   o
ordenamento  do  uso  das  praias.

              

MARINAS

Todas as Marinas,  Clubes  e  Associações  Náuticas  devem  ser  REGISTRADOS
NA  MARINHA  DO  BRASIL. 

LEMBRE-SE:  Antes  de  sair  para  navegar,  devemos  deixar  na  marinas  um
PLANO  DE  NAVEGAÇÃO  DE  SAÍDA  E  RETORNO.

15



ÁREAS SELETIVAS PARA NAVEGAÇÃO

As  embarcações  deverão  respeitar  os  limites
impostos para a navegação, de modo a resguardar
integridade física dos banhistas.

• Considerando  como  linha  base   a   linha   de
arrebentação das ondas.

• No  caso  de  lagos  e  lagoas,  onde se inicia o
espelho d’água, são estabelecidos os seguintes 
limites:

Embarcações   utilizando   propulsão   a   REMO
ou   a   VELA   deverão   manter   distância   de
CEM (100) METROS da linha da base d'água.

PLATAFORMA  DE  PETRÓLEO  E

QUINHENTOS (500) METROS. 

Embarcações de PROPULSÃO a MOTOR
deverão  se  manter  a  uma  distância  de 
DUZENTOS (200) METROS da linha base
  d’água.

BARRAGENS deverão manter distância de

16



INSCRIÇÃO E REGISTRO DA EMBARCAÇÃO

INSCRIÇÃO DA EMBARÇÃO 
É o seu cadastramento na Capitania, Delegacia 
ou  Agência,  com NOME  e  NÚMERO  DE
INSCRIÇÃO.

Para   marcar   uma   embarcação   de   esporte   e
recreio  deve  se colocar na POPA o NOME DO 
BARCO PORTO DE REGISTRO E NÚMERO
DE INSCRIÇÃO.
OBS.: Quanto ao nome dado as embarcações deve 
ser evitado nomes que causem constrangimento.

REGISTRO PARA GRANDES EMBARCAÇÕES

Para grandes embarcações, ou seja, embarcações 
com  comprimento MAIOR  OU  IGUAL  A
24  METROS , e   com   arqueação   bruta   (AB) 
MAIOR QUE 100, É OBRIGATÓRIO O SEU
REGISTRO NO TRIBUNAL MARÍTIMO.

 PROPRIETÁRIO
Pessoa física ou Jurídica, EM NOME DE QUEM 
A PROPRIEDADE DA EMBARCAÇÃO É 
INSCRITA  na  autoridade  marítima e,  quando
legalmente exigido, no Tribunal Marítimo. 

Quantidade MÁXIMA de pessoas autorizadas a 
embarcar.

17

A NORMA 3 DEFINE:
A LOTAÇÃO COMO:
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DOCUMENTOS DE USO OBRIGATÓRIO NA 
EMBARCAÇÃO DE ESPORTE E RECREIO

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Documento em que o proprietário assume a responsabilida-
de da embarcação.

OBS: Em caso de transferência o proprietário deve assinar 
um Novo Termo de Responsabilidade.

SEGURO OBRIGATÓRIO
Em caso de transferência da embarcação o seguro deve ser 
renovado mesmo que não esteja vencido. 

CHA 
Carteira de Habilitação de Amador.

Documento de Identificação com Foto.

Título de Inscrição da Embarcação.
Em caso de transferência EVITE COLOCAR NOMES
NA EMBARCAÇÃO QUE POSSAM CAUSAR CONS-
TRAGIMENTO.

TIE



Equipamentos
obrigatórios

Equipamentos
obrigatórios



22

~

´



EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 
EM MOTOS AQUÁTICAS

COLETE SALVA VIDAS 
EM MOTO AQUÁTICA É OBRIGATÓRIO 

O USO PERMANENTE.

RECOMENDA-SE O USO DE 
ÓCULOS E LUVAS

 CHAVE DE SEGURANÇA 

 

OBSERVAÇÃO
Estão proibidas de navegar em moto-aquáticas 
crianças menores de sete (07) anos.
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EXTINTORES EM EMBRACAÇÕES

Embarcações com tanque menor que 27 litros
estão dispensados do uso de extintores.

Embarcações menores que 08 oito metros devem 
possuir 01 um extintor próximo ao motor.

Embarcações de 08 oito a 12 doze metros devem 
possuir 02 dois extintores próximo ao motor e 01 
um próximo ao convés principal. 

EXTINTORES FIXOS

Os incêndios em locais de difícil acesso são 
combatidos com SISTEMAS FIXOS E COM 
DIFUSORES FIXOS  de combate a incêndio. 

LUZES E MARCAS

                       

Devemos acender as luzes das embarcações: Entre o POR DO SOL e o NASCER 
DO SOL e em VISIBILIDADE RESTRITA (NEBLINA).

MATERIAIS DE PRIMEIRO SOCORROS

Embarcações que transportem 15 pessoas ou 
mais deveram ser dotadas dos medicamentos e 
materiais de primeiros socorros.
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USO DA BANDEIRA NACIONAL

Deve  ser  usada  nas  embarcações  em  águas
Brasileiras na entrada e saída dos portos. Exceto
em embarcações miúdas.

Atenção para o horário que deve ser içada na 
POPA Das 08:00hs ao PÔR DO SOL. 

BÚSSOLA

É DISPENSÁVEL apenas em embarcação 
MIÚDA 

 

MATERIAL DE SALVATAGEM

Todo    material    e    equipamento    destinado
a   segurança    da    embarcação,    tripulante,
passageiro  e  profissional  não  tripulantes  deve
ser previamente homologado pela DIRETORIA
DE PORTOS E COSTAS (DPC).

*  Produtos      estrangeiros      devem       ser
DESCARTADOS.

BOIA SALVA VIDAS

Embarcações Médio porte até 12 
metros (1 boia).

Embarcações Médio porte ou Iates 
acima de 12 metros (2 boias).
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(menor que 5 metros).

RETINIDA: Nome  do  cabo  que
prende a bóia.



COMO VESTIR UM COLETE 

 

Com a parte flutuante para frente e por cima das 
roupas.

COLETE INFLÁVEL 

 

Deve ser inflado só quando estive na água.

COLETES SALVA VIDAS

IMPORTANTE: Todos  os  coletes  a  bordo  deverão  ser HOMOLOGADOS
obedecendo os requisitos da autoridade Marítima.

No  tocante  ao  uso  do  colete  Salva  Vidas  convém antes de uma viajem que se
faça a DEMONSTRAÇÃO DO USO DOS COLETES.
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CLASSE III
Para águas calmas  ou  lugares  onde  há  resgate
rápido.

CLASSE IV
Fabricado para uso, por longos períodos, por 
pessoas   envolvidas   em   trabalhos   realizados
próximos à borda da embarcação.

CLASSE V
Destinados a embarcações miúdas.
Principalmente usado em atividades esportivas 
como moto-aquática.

CLASSES

CLASSE I
Para alto mar utilizado em águas onde o resgate 
não é imediato.

CLASSE II
Para águas calmas ou lugares onde há resgate
rápido, Mantem  a  cabeça  do  acidentado  fora 
d’água.

27
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Vamos conhecer
partes da

embarcação

Vamos conhecer
partes da 

embarcação



30

EMBARCAÇÃO

É toda construção, ou qualquer engenho, feito em madeira, ferro,  aço,  fibra  de vidro, 
duralumínio como meio de transporte. 

PARTES DO CASCO

PROA – Parte da frente.
POPA – Parte de Trás.
TRAVEZ OU MEIA NAU – É o meio da embarcação.

  

BORDOS – São os lados da embarcação.

BOMBORDO – Lado esquerdo, cor  (VERMELHA).Encarnada

BORESTE – Lado direito, cor VERDE. 

As cores são relacionadas as luzes de navegação.
               

   



BORDA LIVRE - Distância entre a linha d’água 
ao convés. A medida que vamos retirando peso 
bordo a borda livre aumenta e o calado diminui.

CALADO - Distância entre a linha d’água até o 
fundo da embarcação.

OBRAS VIVAS - Parte da embarcação que está 
dentro d’água.

OBRAS MORTAS - Parte da embarcação que 
está fora d’água.

BOCA
Maior largura da embarcação na transversal

COMPRIMENTO 
Comprimento real do casco.

DIMENSÕES

CONTORNO
A medida de uma borda a outra 

passando pela quilha.

PONTAL
É a borda livre mais o calado.
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PARTES DA EMBARCAÇÃO
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HÉLICE 
O que movimenta uma embarcação

para ou para   .FRENTE TRÁS

TIMÃO ou RODA DO LEME 
Tem a finalidade de movimentar o leme. 

                                         

LEME
Serve para dar direção a embarcação. O leme 
está dividido em:

CANA DO LEME 

MADRE DO LEME 

PORTA DO LEME



LEME E SEUS EFEITOS

AVANTE

MÁQUINAS ATRÁS (RÉ)
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EMBARCAÇÕES COM DOIS HÉLICES

Em uma embarcação com dois hélices, seus efeitos se anulam ficando a embarcação 
somente sobre a ação do leme.

Quando um hélice estiver avante e outro a ré, a proa guinará para o mesmo lado do 
hélice que dá a ré. 
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ESTABILIDADE DA EMBARCAÇÃO 

O excesso ou a má distribuição de peso na embarcação pode prejudicar a estabilidade. 

EMBARCAÇÃO ADERNADA
Quando a embarcação tem mais peso em UM 
DOS BORDOS.

EMBARCAÇÃO DERRABADA
Quando a embarcação tem mais peso na POPA.

EMBARCAÇÃO ABICADA
Quando a embarcação tem mais peso na PROA.

EMBARCAÇÃO TRIMADA
Quando a embarcação encontra-se nivelada.

ALQUEBRAMENTO
É quando ocorre uma maior concentração de pe-
sos na POPA e na PROA.

CONTRA-ALQUEBRAMENTO
É quando ocorre uma maior concentração de 
peso no Meio da embarcação. 
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AMARRAÇÕES 

• ATENÇÃO: A Marinha não utiliza o termo CORDA ela utiliza os seguintes termos:

• AMARRAS - Cabo que segura a Âncora.

• CABOS (ESPIAS) - Usados na Atracação de uma embarcação, são divididos 

conforme sua posição. São eles os principais: LANÇANTES, ESPRINGUES E 

TRAVESES. 

• LANÇANTE DE PROA - Serve para embarcação não movimentar a RÉ.

• LANÇANTE DE POPA - Serve para embarcação não movimentar para VANTE.

• ESPIAS - São cabos de amarração usados na ação de atracar uma embarcação.

• TRAVESES - Serve para a embarcação não abrir (afastar) do cais.

OBSERVAÇÃO
Existe também um cabo chamado BOÇA. Cabo 
de PROA para atracar pequenas embarcações

38

LANÇANTE
DE PROA

ESPRINGUE
DE PROA TRAVÉS

ESPRINGUE
DE POPA

LANÇANTE
DE POPA



ATRACAR E DESATRACAR

ATRACAR - Ato de amarrar uma embarcação ao cais ou trapiche.

DESATRACAR - Ato de soltar uma embarcação que está atracada, amarrada ao cais.

                                                           

COMO ATRACAR
Sempre de proa contra o vento ou a corrente po-
sicionando 45º ao cais. Passar um cabo lançante 
de proa avante e outro a ré. 

COMO DESATRACAR
Soltar os cabos a ré, abrir a popa com os ca-
bos lançantes de proa ainda amarrados e dando 
maquinas atrás e depois soltar da proa. Leme 
sempre ao contrario do cais.

  

                                                          

ATRACAÇÃO EM CASO DE 
CORRENTE OU VENTO FORTE

Deve ficar paralelo ao cais com ângulo MENOR 
que 45º.
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NÓS
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VOLTA FIEL

É a volta mais usada a bordo para se
passar um cabo em torno de um toco
ou cabo mais grosso.

NÓ FATEIXA

Usado para prender a amarra a ancorra

NÓ DIREITO

Serve para unir dois cabos
da mesma bitola

LAIS DE GUIA

É o rei dos nós, muito usado a bordo,
pois é dado com presteza e nunca
recorre, muito útil na amarração de
embarcação pequenas



ACESSÓRIOS
 

CABEÇOS 
São peças fixadas ao cais e trapiches que servem 
para fixarmos as espias das embarcações atraca-
das.

CUNHOS 
Peça instalada nos conveses de embarcações 
miúdas para passarmos os cabos e boças.

BUZINA 
Peça de forma elíptica, que pode ser aberta ou 
fechada e que serve de guia aos cabos de amar-
ração.

RETINIDA
Cabo que liga a boia com 20 metros no mínimo.

DEFENSA
Tem por objetivo proteger as bordas da embarca -
ção durante a atracação.

O procedimento para se pegar uma bóia, a fim 
de amarrarmos uma embarcação a ela, deve ser 
APROADO A ELA COM POUCO SEGMENTO. 
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Conheça 
sobre âncoras 

e como fundear

Conheça 
sobre âncoras 

e como fundear



FUNDEAR

FUNDEAR
Parar a embarcação no meio do rio ou lago e sol -
tar a âncora ou ferro.

COMO FAZER
Sempre contra o vento ou correnteza, soltar a ân -
cora pela Proa.

PARA FUNDEAR 
Devemos ter BOA TENÇA, isso quer dizer um 
bom tipo (qualidade) de fundo, areia, cascalho, 
lama.

OBS: Exemplo de MÁ TENÇA - AREIA DURA.

DEVEMOS EVITAR
Fundear em areia dura e em áreas com possibili-
dades de ventos e correntes muito fortes.

HAVENDO VÁRIAS EMBARCAÇÕES 
NO MESMO LOCAL 

Convém  deixar  espaço  o  suficiente  para  que
possam girar.
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FUNDEAR A NOITE
Devo exibir uma LUZ BRANCA onde possa ser 
vista.

QUANTO DE AMARRA DEVO SOLTAR  PARA FUNDEAR

Quer dizer soltar mais amarra (corda) depois que  a ancorra estiver no fundo.

3 X mais para Tempo BOM.

5 X mais para MAU tempo ou FUNDEIO DEMORADO.

Exemplo:

Se no lugar que for fundear tiver 10mts de profundidade deverá soltar mais 30mts

de amarra em condições normais ou mais 50mts em condições de mau tempo.
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FUNDEAR DE DIA 
Se avistar uma ESFERA PRETA no mastro essa 
embarcação está fundeada. 

SUSPENDER 
É o ato de arrancar a âncora do fundo.

GARRAR
Quando a âncora por algum motivo não está bem 
presa no fundo.

BOIA DE ARINQUE
É utilizada por embarcações grandes para indicar 
aonde a âncora está.

EM MOVIMENTO
Termo que se aplica a todas as embarcações que 
não  se  encontram:  fundeadas,  amarradas  ou
encalhadas.

GARRANDO
É quando a embarcação é levada pelo vento ou 
correnteza arrastando a âncora.
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TIPOS DE ÂNCORAS 

ÂNCORA OU FERRO  - Peça de ferro ou aço, que tem por finalidade manter a embar-
cação fundeada (ancorada). O peso e tamanho da âncora está relacionado diretamente 
ao deslocamento e tamanho do barco.

DANFORTH
Âncora fácil de ser guardada, mais comum usada 
em barcos de esporte e lazer.

BRUCE
VEM   TENDO  ÓTIMA   ACEITAÇÃO   NO
MERCADO de embarcações amadoras por ser
mais  leve,  PODER  UNHAR,  não  tem  partes
móvel e fácil de ser arrancada.

GARATÉIA
Utilizado  em  fundos  de  pedra  ou  coral  para
embarcações pequenas 

ÂNCORA FLUTUANTE
É usada para diminuir a velocidade da embarcação
que, no mar esteja à mercê do mau tempo. 
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Conheça um pouco
sobre regulamento
Conheça um pouco
sobre regulamento
para evitar acidentes



RIPEAM

RIPEAM - Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar.

A “Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar” 

(COLREG), conhecida no Brasil com RIPEAM, foi adotada pela Organização Maríti-

ma Internacional (IMO), no ano de 1972 e entrou em vigor, internacional, em 1977. O 

RIPEAM apresenta medidas para evitar abalroamento no mar, utilizando-se regras 

internacionais de navegação, luzes e marcas e ainda sinais sonoros.

• APLICAÇÃO - As regras do RIPEAM se aplicam a todas as embarcações em mar 

aberto e em todas as águas a este ligadas. Para navios em alto mar e para embarcações 

em águas interiores.

MANOBRAS PARA EVITAR COLISÕES 
Toda manobra deve ser FRANCA E POSITIVA
bem como ser feita com antecedência. 

ESQUEMA DE SEPARAÇÃO DE TRÁFEGO
Para entrar na via de trafego devemos assim fazer usando o menor ângulo possível. 

Já para cruzar a via devemos usar o ângulo de 90º, EMBARCAÇÃO MIÚDA 

DEVE CRUZAR O MAIS PERPENDICULAR POSSÍVEL. 

RISCO DE COLISÃO 
Deve ser presumido que tal risco existe caso a 
marcação de uma embarcação que se aproxima 
não se altere de modo apreciável. (Em caso de 
dúvida considere haver risco de colisão). 

50



REGRAS DE ULTRAPASSAGEM

EMBARCAÇÃO ALCANÇADORA
É aquela que está com maior velocidade o seja é a que vai ultrapassar. 

EMBARCAÇÃO ALCANÇADA
É a que será ultrapassada. Não tem obrigação de manobrar.

OBSERVAÇÃO
Se você for ser ultrapassado não faça nada, quem deve manobrar é a embarcação 
que está ultrapassando. 

ULTRAPASSAGEM NOTURNA
Na ultrapassagem a noite você verá somente a luz de POPA (Luz de alcançado). 

SITUAÇÃO DE RUMOS CRUZADOS
Terá preferência aquela embarcação que avistar a outra pelo seu BOMBORDO. A 
noite aquela verá a luz verde da outra embarcação. 
A embarcação que NÃO tem a preferência é obrigada a manobrar. 

SITUAÇÃO RODA-RODA
Ambas devem ir para seu BORESTE. Você verá as duas luzes: VERDE E ENCARNADA. 
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PREFERÊNCIA ENTRE EMBARCAÇÕES
   

SEM GOVERNO OU À DERIVA
Embarcação que se encontra incapaz de mano -
brar. 
Sem governo ou à deriva tem preferência sobre 
todas as embarcações a baixo citadas. 

MANOBRA RESTRITA
Embarcação que devido à natureza de seus servi -
ços não pode manobrar com facilidade.
Manobra restrita tem preferência sobre todas as 
embarcações a baixo citadas.

ENGAJADA NA PESCA
Embarcação pescando com redes, linhas ou re-
des de arrasto.
Engajada na pesca  tem preferência sobre todas as 
embarcações a baixo citadas.

VELEIRO
Embarcação sob vela, ou seja, com a máquina de 
propulsão, se houver, não sendo utilizada.
Veleiro tem preferência sobre todas as embarca-
ções a baixo citadas.

COM PROPULSÃO MECÂNICA 
Embarcação movimentada por meio de máqui-
nas ou motores.
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DERELITOS 
Embarcação abandonada no mar.

CANAL ESTREITO COM CORRENTEZAS
No  rio  onde  duas  lanchas  navegam  em  rumos  opostos  quem   está   a   favor

correnteza deve permanecer NO MEIO e  a  outra  que  está  contra  a  correnteza

deve MANTER-SE EM SEU BORESTE. 

Observação: QUEM VEM A FAVOR DA CORRENTEZA TEM PREFERÊNCIA. 
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BALIZAMENTO MARÍTIMO

• Entende-se por balizamento o conjunto de BOIAS, PILARES OU BALIZAS que 
servem para indicar um caminho, perigo ou limites.

• OBSERVAÇÃO: NO BRASIL, o balizamento adotado é o sistema IALA-B. 

• A CARTA 12000 – Contem a coletânea completa de símbolos e abreviaturas que são 
utilizados nas cartas náuticas nacionais e internacionais.

• ATENÇÃO: No Brasil a numeração do balizamento CRESCE SEMPRE INDO 
PARA O MAR e no caso da navegação fluvial SUBINDO O RIO.

• IMPORTANTE: O balizamento de interior de portos obedecerá as regras definidas 
para ORIENTAR UMA NAVEGAÇÃO SEGURA.

EXISTEM CINCO CATEGORIAS DE SINAIS NÁUTICOS: SINAIS LATE -
RAIS, SINAIS CARDINAIS, SINAIS DE PERIGO ISOLADO, SINAIS DE ÁGUAS 
SEGURAS E SINAIS ESPECIAIS.

TIPOS DE SINAIS

SINAIS LATERAIS

• Boias que delimitam as entradas e saídas de canais preferenciais (portos), tem as 
cores eVERDE  ENCARNADA.

• BOIA DE BOMBORDO (COR VERDE)  -  Ficara  a  bombordo  de  quem  está
entrando no porto.

• FORMATO - cilíndrico, pilar ou charuto.

• ATENÇÃO - A noite a boia de bombordo emite luz verde.

• BOIA DE BORESTE (COR ) - Ficara  a  boreste  de  quem  estáENCARNADA
entrando no porto.

• FORMATO - Cônico, pilar ou charuto 

• ATENÇÃO - A noite a boia de boreste emite luz encarnada.
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BÓIAS LUMINOSAS

                        BALIZAS                                                    BOIAS

BÓIAS CEGAS

COMO IDENTIFICAMOS AS

PELA COR, FORMATO DE BOIA E MARCA 

DE TOPE USADOS DURANTE O DIA.

Observação: NÃO EMITE LUZ.

BALIZAS E BOIAS CEGAS:

São usados durante a noite ou seja,

EMITEM LUZ.

São identificadas pela  e .COR RITMO DA LUZ
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BALIZAMENTO DE CANAL PREFERENCIAL (BIFURCAÇÃO)
O balizamento de canal preferencial tem as cores VERDE e ENCARNADA sinaliza 
o lugar mais fundo para navegar.

CANAL PREFERENCIAL A BORESTE

• COR – Verde com uma faixa encarnada.
• FORMATO DA BOIA – Cilíndrica, pilar ou charuto.
• LUZ – Emite luz VERDE a noite.

CANAL PREFERENCIAL A BOMBORDO

• COR – Encarnada com uma faixa verde.

• FORMATO DA BOIA – Cilíndrica, pilar ou charuto.

• LUZ – Emite luz ENCARNADA a noite.
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SINAIS CARDINAIS

São balizamentos que indicam uma rota a ser seguida onde a navegação é mais segura e 

mais profunda. São as seguintes: NORTE, SUL, LESTE E OESTE. (4 QUADRANTES)

• COR - Tem a cor PRETA e AMARELA.

• TOPE - Dois cones PRETOS.

PARA NORTE
Dois cones pretos, um sobre o outro com os
vértices para cima.

PARA LESTE 
Dois cones pretos, um sobre o outro, base a base.

PARE OESTE
Dois cones pretos, um sobre o outro, ponta a 
ponta.

PARA SUL 
Dois cones pretos, um sobre o outro com os
vértices para baixo.
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  SINAIS DE PERIGO ISOLADO
Servem  para  indicar  os  perigos  isolados  de
manho  limitado,  ainda  não  foram  registrados
na carta náutica. 

ATENÇÃO - Além  dos  sinais  que  indicam  ao
navegante as ações para manter-se no canal as
regras  preveem  ainda  símbolos  de:  PERIGO
ISOLADO E BIFURCAÇÃO.

• IMPORTANTE - A  casos  em  que  podem  ser  utilizados  o  BALIZAMENTO
DOBRADO.

• TOPE - Duas esferas pretas uma sobre a outra.

• COR - Preta com uma ou mais faixas horizontais encarnadas.

SINAIS DE ÁGUAS SEGURAS
Indicam águas navegáveis em torno do sinal. 

TOPE - Forma geométrica da parte de cima (se 
houver).

COR   -    Faixas    verticais    BRANCAS     e
ENCARNADAS.

  SINAIS DE BALIZAMENTO ESPECIAL

IMPORTANTE – Objetivo principal dos sinais 
especiais são indicar uma área mencionada em 
documento náutico. Área de exercícios militares 
e áreas de recreação.

* TOPE - (se houver) formato de “X” amarelo.

* COR - Amarela. 

O sistema de balizamento poderá ser
de um dispositivo chamado RACON
ele emite um sinal na tela do radar
que facilita sua identificação.
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LUZES E MARCAS DE EMBARCAÇÕES

LUZES 
As  luzes  de  bordos,  de  mastro  e  de  alcançado  são  setorizadas  para  identificar  o 
MOVIMENTO DAS EMBARCAÇÕES A NOITE..

ATENÇÃO
Deve-se acender as luzes de navegação e uma embarcação: DO POR DO SOL até o 
NASCER DO SOL ou em VISIBILIDADE RESTRITA.

MARCA 
De acordo com o RIPEAM as marcas em forma de esfera, cones e cilindro devem ser 
exibidas APENAS DURANTE O DIA  lembrando que estas formas tem a COR PRETA

IMPORTANTE
EMBARCAÇÕES DE  GRANDE  PORTE, quando  em  navegação  interior,  em  águas
abrigadas   será   obrigatório UMA   UNIDADE   DE   FACHO   MANUAL   DE   LUZ. 

LUZ DE MASTRO
É uma luz BRANCA visível em um setor hori -
zontal de 225º.

LUZ DE BORDO
É uma luz VERDE BORESTE e ENCARNADA 
BOMBORDO visível a 112,5º

LUZ DE ALCANÇADO
É uma luz BRANCA situada na POPA visível a 
135º.

    

LUZ DE REBOQUE
É uma luz AMARELA.

VERMELHA.
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EMBARCAÇÕES COM 
PROPULSÃO MECÂNICA

Devem apresentar uma luz BRANCA na POPA e 
luzes de BORESTE e BOMBORDO .

EMBARCAÇÕES COM 
PROPULSÃO A VELA

Devem   ter    as MESMAS      LUZES  da 
EMBARCAÇÃO A MOTOR porem devem usar 

de  dia  caso PRETO

EMBARCAÇÕES ENGAJADAS NA PESCA
De dia sua MARCA será DOIS CONES UNIDOS 
(uma ponta a ponta) a noite deverá ter DUAS 
LUZES, UMA VERDE E UMA BRANCA.

EMBARCAÇÕES DE 
MANOBRA RESTRITA

Durante o dia um CILINDRO PRETO e a noite 
TRÊS LUZES VERMELHAS.

UMA  DE  MASTRO (a  noite)  e UM  CONE

AS VELAS.
NÃO  ESTEJA USANDO

EMBARCAÇÕES FUNDEADA

Durante o dia UMA ESFERA PRETA e a noite 
UMA LUZ onde melhor possa ser vista.
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EMBARCAÇÃO EM AÇÃO DE REBOQUE

Quando um REBOCADOR estiver efetuando 
um  reboque  e  este  for  INFERIOR  A  200
METROS    deverá     exibir     DUAS     LUZES
BRANCAS no mastro mais a luzes de navegação.

Quando   o   reboque  for  SUPERIOR  A  200
METROS  deverá    exibir    TRÊS    LUZES
BRANCAS no mastro mais as luzes de navegação.
 

Embarcação engajada em varredura de minas 
deve   exibir:   três   luzes  circulares VERDES,
sendo: Uma próxima  do  topo  do  mastro  e  as
outras  duas  uma  de  cada  lado,  formando  um

EMBARCAÇÕES SEM GOVERNO

Durante o dia DUAS ESFERAS PRETAS e a 
noite DUAS LUZES ENCARNADAS.

EMBARCAÇÕES ENCALHADAS

Durante o dia três esferas PRETAS e a noite 
DUAS LUZES ENCARNADAS. 

triângulo.
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BALIZAMENTO EM RIOS NAVEGÁVEIS

Em uma hidrovia (rio navegável) que não tenha as boias de sinalização, a sinalização

é feita através de placas que serão instaladas nas margens. 
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SINALIZAÇÃO DE PONTES

Em uma ponte onde passe embarcações por debaixo havará um tipo de sinalização. 
      

TRÁFEGO 
(SENTIDO ÚNICO)

TRÁFEGO 
(NOS DOIS SENTIDOS)

                       

TRÁFEGO 
(PROIBIDO)  

TRIANGULO VERDE SIGNIFICA QUE O 
PILAR ESTÁ A DIREITA DE QUEM SOBE 
O RIO. 

TRIANGULO VERMELHO SIGNIFICA 
QUE O PILAR ESTÁ A ESQUERDA DE 
QUEM DESCE E SOBE O RIO. 

OBS: O vão principal de uma Ponte deverá exibir:

UMA LUZ RÁPIDA BRANCA.
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SINALIZAÇÃO NÁUTICA COMPLEMENTAR

  

REDUZA A VELOCIDADE 

BANDEIRA ALFA  
Uma  embarcação  quando  em  operação    de
mergulho deverá exibir a bandeira ALFA.

 

Embarcação transportando 

carga perigosa deve exibir: 

Uma luz encarnada no alto do mastro ou a BAN-

DEIRA BRAVO durante o dia.

LEMBRETE:

MILHAS - 1 = 1.609 KM
PÉS - 1 = 0.30 CM
NÓS - 1 = 1.850 KM POR HORA
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SINAIS SONOROS

De acordo com o RIPEM são usados em tres situações: MANOBRA, RISCO DE 
ABALROAMENTO E BAIXA VISIBILIDADE.

A palavra apito significa qualquer dispositivo de sinalização sonora capaz de produzir 
os sons curtos e longos EX: BUZINA , SINOS E APITOS.

• APITO CURTO - TEM A DURAÇÃO DE 1 SEGUNDO.

• APITO LONGO - TEM A DURAÇÃO DE 4 A 6 SEGUNDOS

(1 APITO CURTO) 
ESTOU GUINANDO PARA BORESTE.

(2 APITOS CURTOS) 
ESTOU GUINANDO PARA BOMBORDO.

(2 APITOS LONGOS) E (1 APITO CURTO) 
TENCIONO ULTRAPASSAR POR SEU BORESTE  
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(2 APITOS LONGOS ) E (2 APITOS CURTOS) 

TENCIONO ULTRAPASAR PELO SEU BOMBORDO.

• (3  APITOS CURTOS)

• (1 APITO LONGO) +  (1 CURTO) 

Estou dando maquinas atras (Ré)

 (1 LONGO) + (1 CURTO)

Concordo com sua ultrapassagem

• (1 APITO LONGO) 

Quando  uma  embarcação  estiver  se
aproximando de uma curva onde outras
embarcações podem estar ocultas.



5 SEGUNDOS COM APITOS CURTOS

Você ouve toques rápidos de sinos ou apitos
durante 5 (cinco) segundos com intervalos
significa que: A EMBARCAÇÃO ESTÁ
FUNDEADA.

2 APITOS LONGOS
DE DOIS EM DOIS MINUTOS

Significa que há uma embarcação sob
máquinas, mais com pouco visibilidade
restrita.

1 APITO LONGO e APITOS CURTOS

Embarcação REBOCADA

1 APITO CONTÍNUO

Se você escutou 1 apito contínuo ao
desatracar, pode ser que outro BARCO
ESTEJA ATRACANDO.
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COMBATE A INCÊNDIO

Só havera fogo (combustão) quando ocorrer a presença de três elementos conhecido 
por  TRIANGULO DO FOGO.

COMBURENTE
É  um  elemento  da  natureza  que  reage  com  as
substâncias  para  gerar  a  combustão

COMBUSTÍVEL
É o elemento da natureza capaz de queimar na 
presença de oxigênio.

TEMPERATURA DE IGNIÇÃO
Temperatura necessária para inflamar os gases 
que estejam se desprendendo de um combustível.

• A COMBUSTÃO PODE SER: COMPLETA, INCOMPLETA, ESPONTÂNEA 
E EXPLOSÃO. 

• PONTO DE COMBUSTÃO: É uma reação química que ocorre com a presença 
do combustível, do comburente da ignição com desprendimento de luz e calor. 

* CARBONO: Exemplo de combustível sem comburente.

OS COMBUSTÍVES PODEM SER

• SÓLIDOS: Ex. Carvão, madeira, espuma, papel. etc.

• LIQUIDOS: Ex. Gasolina, álcool, óleo, diesel, etc.

• VOLÁTEIS: Liberam gases na temperatura ambiente. São os combustíveis que,

   nas condições normais de temperatura e pressão, são capazes de se inflamar, ou

   seja, não necessitam de aquecimento para desprenderem vapores inflamáveis.  

   (Ex. Álcool, éter, benzina, etc.)

• NÃO VOLÁTEIS: São combústíveis que somente se inflamam após aquecimento

   acima  da  temperatura  ambiente,  ou  seja,  necessitam  de   aquecimento   para

   desprenderem vapores inflamáveis. (Ex. óleo combustível, óleo lubrificante, etc).
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IMPORTANTE:  Quanto  MAIOR  a  fragmentação  do  material  MAIOR  será  a
velocidade de combustão.  

ATENÇÃO: Mantenha sempre sua tripulação a BARLAVENTO das chamas.

COMO ELIMINAR O FOGO

•  ATENÇÃO : A prevenção é a melhor forma de combater um incendio, evitando
que ocorra.

• MELHOR MANEIRA DE ELIMINAR O FOGO: Tirando um dos elementos
desse triângulo.

 Assim para combatermos um incêncio temos três regras básicas:

 I - A REMOÇÃO DO MATERIAL : O  combate  é  muito  facilitado  quando
removemos para longe o material inflamável e resfriamos os locais próximos.

 II - O RESFRIAMENTO: Abaixando a temperatura de ignição estaremos
desfazendo o triângulo do fogo.

 III - ABAFAMENTO: Em um incêndio a remoção  do  oxigênio  é  feita  por
abafamento. O primeiro método de extinção de incendio que reduz o oxigenio
para menor de 16%.

LEMBRE-SE - O VENTO PROPAGA O FOGO
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EXTINTORES (PORTÁTEIS E FIXO S)

São equipamentos empregados para controlar os princípios de incêndio.

PORTÁTEIS

Extintores portáteis a bordo sempre próximo AO 
CONVÉS  PRINCIPAL  OU  EM  LOCAL  DE
FÁCIL  ACESSO.

• CUIDADOS   DO   NAVEGANTE   COM
OS   EXTINTORES    -    Mante-los     sempre 
DISPONÍVEIS  e  dentro  do PRAZO   DE

• A FALTA DE EXTINTORES PORTÁTEIS: 
Podemos  usar BALDES  DE  ÁGUA   para
apagar o incêndio.

FIXOS

Os incêndios de difícil acesso são combatidos 
com SISTEMAS FIXOS COM DIFUSORES 
FIXOS  de combate a incêndio. 
Sistemas existentes em NAVIOS DE GRANDE 
PORTE.

• EMBARCAÇÕES COM TANQUE MENOR DE 27 LITROS: ESTÃO
DISPENSADAS DO EXTINTOR.

• EMBARCAÇÕES MENORES DE 08 METROS: 01 EXTINTOR.

• EMBARCAÇÃO DE 08 A 12 METROS: 02 EXTINTORES.

• A NÃO EXISTÊNCIA DE EXTINTORES A BORDO DE UMA EMBARCAÇÃO
MULTA E INTERRUPÇÃO DA SINGRADURA (TRAJETO).

• AS  INSTRUÇÕES  SOBRE  O  TIPO   E   QUANTIDADE   DE   EXTINTORES
PORTÁTEIS PARA UMA EMBARCAÇÃO DE ESPORTE E RECREIO ESTÃO 
CONTIDAS NA: NORMAM – 03/DPC.

HALON: Extintor que não é mais usado.

OBS: Extintor de  DEVEMOSGÁS CARBONO
ter cuidado  em  ambientes  fechados  para  evitar
sufocação.
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TIPOS DE INCÊNDIOS

INCÊNDIO “CLASSE – A”

Ocorrem em materiais fibrosos ou sólidos que 
deixam resíduos, brazas ou cinzas. 

EX: MADEIRA, PAPEL, FIBRA
E BORRACHA.

EXTINTOR INDICADO 

EXTINTOR DE ÁGUA - Extintor de água, baixa 
a temperatura de ignição. 

SÍMBOLO
LETRA “A” (TRIÂNGULO VERDE)

COMO USÁ-LO

Retire o pino de segurança, precione  o  gatilho
dirigindo o jato para a BASE DAS CHAMAS.

FUNÇÕES

Função principal: RESFRIAR. 
Função secundária: ABAFAR.
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INCÊNDIO “CLASSE – B”

Ocorrem em líquidos inflamáveis. 

EX: GASOLINA, SOLVENTE E ÓLEO DIE-
SEL. 

EXTINTOR INDICADO 

  ESPUMA OU Co2

SÍMBOLO

LETRA “B” (QUADRADO VERMELHO). 

COMO USÁ-LO

ESPUMA: Vire com a TAMPA PARA BAIXO 
e aperte o gatilho.

Co2: Retire  a  trava  de  segurança,  aperte  o
gatilho, direcione o jato para a BASE DO FOGO  
fazendo uma VARREDURA.

FUNÇÕES

Função principal: ABAFAR . 
Função secundária: RESFRIAR.

ATENÇÃO

Devemos evitar o uso de água nesse tipo de incêndio pois a água espalha ainda mais 
o combustível.
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INCÊNDIO “CLASSE – C”

Ocorrem em equipamentos elétricos e eletrôni-
cos quando energizados. 

EX: PAINÉIS E CONSOLES.

ATENÇÃO: A água não deve ser utilizada por 
ser condutora de eletricidade.

EXTINTOR INDICADO 

EXTINTOR DE Co2

ATENÇÃO: Devemos ter cuidado com extinto
res Co2, evite contato com a pele e os olhos. 

   

SÍMBOLO

LETRA “C” (CÍRCULO AZUL).

COMO USÁ-LO

Retire o pino de segurança, aperte o gatilho
dirigindo o jato para a BASE DAS CHAMAS.

FUNÇÕES

Função principal: ABAFAR . 
Função secundária: RESFRIAR .

Em caso de incendio CLASSE C: Se for em embarcação  de  pequeno  porte  em
ultimos casos podemos usar água salgada pois 12 VOLTZ não causara risco de vida.
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INCÊNDIO “CLASSE – D”

  

Ocorrem em metais. 
EX: ALUMÍNIO, ZINCO, TITÂNIO, 
POTÁSSIO ,MAGNÉSIO.

EXTINTOR INDICADO

EXTINTOR PÓ QUÍMICO.
Um exemplo de extintor usado em incêndio no 
motor da embarcação.

SÍMBOLO
LETRA “D” (ESTRELA AMARELA).

COMO USÁ-LO

Abra totalmente o esguicho, aperte  o  gatilho
e  oriente  o  jato  de  maneira  a  formar  uma 
CORTINA DE PÓ SOBRE O FOGO.

FUNÇÕES

Função principal: ABAFAR . 
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PRIMEIROS SOCORROS

São medidas emergenciais de prestação de socorro antes do encaminhamento médico.
LEMBRE-SE: O  corpo humano possui aproximadamente 6 litros de sangue.

COMO SE COMPORTAR

• Inteirar-se imediatamente da causa do acidente.  

• Transmitir confiança, evitar pânico.

• Verificar se o doente está respirando: observar se o peito sobe e desce, ainda que
fracamente. Fazer logo a respiração artificial, se for necessário.

• Falar com o doente para verificar se está consciente.

• Verificar se as vias aéreas (nariz, boca, laringe) estão desobstruídas.

• Estancar hemorragias imediatamente.

• Alargar a roupa apertada no pescoço, cintura e abdômen. 

• Não movimentar o paciente desnecessariamente.

• Cuidar do vomito: baixar a cabeça do socorrido e virá-lo de lado. 

• Evitar estado de choque.

• Não dar bebidas alcoólicas de qualquer espécie na fase de primeiros socorros. 

• Executar todos os testes indicados, antes de considerar o doente morto.

FERIMENTOS

• Lave bem as mãos antes de atender o acidentado.

• Use instrumentos esterilizados por meio de fervura.

• Lave o ferimento apenas quando hover sujeira excessiva impedindo o tratamento 
(usar soro fisiológico, água oxigenada ou éter).

• Quando o ferimento estiver razoavelmente limpo, aplique um anti-séptico.

• Cubra a região com gaze esterilizada ou pedaço de pano bem limpo.

• Não toque no ferimento diretamente com seus dedos.
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TIPOS DE FRATURAS

As fraturas são classificadas como FECHADAS ou EXPOSTAS .
  

FRATURA FECHADA
O osso quebrado permanece no interior do membro sem 
perfurar a pele.

COMO AGIR 
Coloque  o  membro  acidentado  em  posição  tão  natural
quanto possível.

FRATURA EXPOSTA
O osso quebrado sai do lugar, rompendo a pele e deixando 
exposta uma de suas partes.

COMO AGIR 
• Coloque gaze, lenço ou pano limpo sobre o ferimento. 
• Firme este curativo usando um cinto ou uma tira de pano. 
• Estanque a hemorragia.
• Deite o doente.
• Coloque  uma  tala  sem  tentar  colocar  o  membro  em

posição natural.
• Transporte o doente, só após a imobilização.

IMPORTANTE

 Ao me deparar com uma vítima com fratura em 
uma perna NÃO devo - TENTAR COLOCAR 
O OSSO NO LUGAR.

No caso de fratura de antebraço podemos imobi-
imobilizá-lo  com  -  TÁBUA , PAPELÃO  ou  
JORNAL GROSSO. 

TALA - É o dispositivo utilizado para imobilizar 
ossos quebrados, por meio de tiras de pano.
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TORNIQUETE

É utilizado para estancar hemorragias muito 
grandes.

• Podemos utilizar - TÁBUA, PAPELÃO OU 
JORNAL GROSSO.

• Além do torniquete também podemos
LEVANTAR O MEMBRO  COM A
HEMORRAGIA MAIS ALTO QUE O RESTO

COMO AGIR

• Use somente panos largos e resistentes.

• Enrole o pano em volta da parte superior do braço ou perna, logo acima do feri-
mento, dando um meio nó.

• Desaperte o torniquete, um pouco de cada vez, a cada 05 a 15 minutos até o mé-
dico chegar.

• Caso a hemorragia volte, aperte o torniquete novamente até o médico chegar. 

• Se a vítima ficar com as extremidades arroxeadas, afrouxe um pouco o torniquete.

FRATURA NA COLUNA VERTEBRAL

COMO AGIR
• Imobilizar o doente evitando fraturas.
• Agasalhar o doente para evitar o estado de cho-

que.
• Transporta-lo com cuidado.
• OBS: Nos casos de fratura de coluna o doente de -

verá ser transportado somente deitado de costas.

   
FRATURA DO PESCOÇO

COMO AGIR
• Enrolar ao redor do pescoço uma camisa ou 

outro pano e passar um cinto ou tira para imo-
bilizar.

• Deitar a vitima de barriga para cima, colocan-
do em baixo do pescoço e da cintura em um 
travesseiro, toalha dobrada ou semelhante.

DO CORPO
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FRATURA NA COLUNA VERTEBRAL OU DO PESCOÇO

* Toda pessoa com dor forte no pescoço ou nas costas , após queda ou pancada, 
deve ser socorrida como se houvesse fratura, mesmo não havendo os sintomas 

* Sintomas de que a coluna foi atingida: (pode provocar paralisia ou morte).

* Dor muito intensa, estado de choque, paralisia dos dedos da mão ou do pé, da 

abaixo.

perna, ou do pescoço.



HEMORRAGIA

Perda de sangue que acontece quando há ruptura 
de uma artéria. Deve ser estancada imediatamente.

HEMORRAGIA GRANDE

Atitudes certas com relação a vítima de gran-
des  hemorragias  - NÃO  DAR  LÍQUIDOS
ENQUANTO ESTIVER INCONCIENTE E 
MANTE-LA   AGASALHADA.

ATENÇÃO 

• A vítima de hemorragia deve ser aquecida para: EVITAR O ESTADO DE CHOQUE.

• Sempre que vizualizarmos o SANGUE dizemos que a hemorragia é: EXTERNA.

• Além do torniquete, também podemos tentar levantar a perna com hemorragia 
mais alto que o resto do corpo. 

COMO AGIR

• COMPRESSÃO é o método com menos malefício de interrupção do sangramento. 

• Use uma compressa limpa de gaze, lenço ou pano de camisa. 

• Coloque-a sobre o ferimento e faça pressão.

• Amarre a compressa com atadura: tira de pano, etc.

• Se não houver fratura, lembre-se: Mantenha a parte ferida o mais levantada pos -
sível se a homorragia for no braço ou perna.
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QUEIMADURAS

Lesão consequente de calor excessivo sobre a pele.

QUEIMADURA DE 1º GRAU

Quando a queimadura atinge só a superficie da pele.

SINTOMAS
• Vermelhidão na pele, dor local suportável, sem 

formação de bolhas.

COMO AGIR 
• Lavar a área atingida com bastante água.

QUEIMADURA DE 2º GRAU

Quando são atingidas as camadas mais profundas
da pele.

SINTOMAS 
• Caracterizada pelo aparecimento de BOLHAS, 

DOR LOCAL e ardência.

COMO AGIR
• Lavar a área atingida com bastante água.
• Evitar romper as bolhas.
• Não toque nas áreas queimadas. 

ATENÇÃO 
As bolhas que aparecem nas queimaduras são uma proteção natural do organismo 
contra a entrada de bactérias, então NÃO DEVEM SER FURADAS.

QUEIMADURA DE 3º GRAU

Quando a queimadura atinge as camadas da pele 
e tecidos mais profundos. 

“A mais grave de todas as queimaduras”.

SINTOMAS

• Choque primário que é instantâneo em sua aparição e de pouca duração.

• Presença no sangue de substâncias tóxicas, originadas na queimadura.

• Complicações infecciosas que podem começar ao quarto dia.

COMO AGIR

• Uma importante providência em caso de queimadura grave é - EVITAR A
OCORRÊNCIA DO ESTADO DE CHOQUE.

• NÃO TENTE ARRANCAR A ROUPA QUE TENHA FICADO COLADA NA 
ÁREA QUEIMADA. 

• Nunca arrebente ou fure as bolhas da queimadura. 

• Se ela estiver consciente, faça-a beber muito líquido.

• Cubra o local da queimadura com pano limpo.

86



CHOQUE ELÉTRICO

Lesão no corpo devido ao contato direto com 

uma fonte de alta tensão.

• Cada segundo de contato com a eletricidade diminui a possibilidade de

sobrevivência da vítima.

• Sabemos que a vítima de choque elétrico normalmente sofre vários traumas

decorrentes deste acidente. Logo após afastar a vítima da fonte de energia elétrica 

deveremos: TRATAR PRIMEIRO O TRAUMA QUE PODE LEVAR A MORTE 

MAIS RÁPIDA.

 COMO AGIR

• Não toque na vítima até que ela esteja separada da corrente elétrica.

• A vítima de choque elétrico precisa SER AFASTADA DO CONTATO COM A 

CORRENTE ELÉTRICA UTILIZANDO MATERIAL NÃO CONDUTOR DE 

ELÉTRICIDADE.

• Desligue a tomada ou chave geral, se esta estiver próxima.

• Inicie imediatamente a respiração artificial.

INTOXICAÇÃO POR GASES

SINTOMAS 

• Cor da pele ficará AZULADA.

COMO AGIR

• Retirar o acidentado do local contaminado.

• Levar para o ar livre.

• Afrouxar a roupa.
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COMO AGIR

• MASSAGEM CARDÍACA (caso o coração da 

vítima não esteja batendo).

ESTERNO: nome do osso do peito onde se faz a 

massagem cardíaca. 

• Coloque a vítima deitada, com a barriga para cima em DECUBITO DORSAL 

COM A CABEÇA PARA TRAZ.

• Faça uma pressão sobre o peito da vítima de modo que o coração seja comprimido 

contra os ossos da coluna. 

• Faça movimentos de compressão de 60 a 70 VEZES POR MINUTO.

• Pode aplicar a respiração boca a boca e a massagem cardíaca simultânea.

ATENÇÃO:  No caso das pupilas dos olhos apresentar dilatação é um sinal de que 

A QUANTIDADE DE SANGUE INDO PARA O CÉREBRO E INSUFICIENTE.

IMPORTANTE

O que deve ser tentado no caso de parada cardíaca que as vezes funciona de imediato

é UM MURRO FORTE NO PEITO DO PACIENTE

PARADA CARDÍACA

Parada do coração exige ação imediata da 

MASSAGEM CARDÍACA.

SINTOMAS 

• Não perceber batimentos cardíacos e respiração. 

• Palides.

• Perda dos sentidos.

• Pupila dilatada.

• Falta de pulso.
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PARADA RESPIRATÓRIA

De todos os traumas em caso de acidente o mais 

urgente é a PARADA RESPIRATÓRIA.

SINTOMAS

• Dor forte no peito.

• Falta de ar.

• Suores frios. 

• Tontura e desmaio.

• Dor de cabeça. 

RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL 

(BOCA A BOCA)

COMO AGIR

• Antes de aplicar a respiração artificial devemos 

desubistruir as vias aéreas (Se existem corpos 

estranhos em sua boca).

• Deitar a vítima de costa (Decubito dorsal) e 

deixar a cabeça voltada para trás. 

• Tapar o nariz da vítima com os dedos. 

• Encostar a boca na boca da vítima e jogar ar, 

fazendo o peito elevar.

• Repita   o   movimento   quantas   vezes   for

necesário (10 a 15 VEZES POR MINUTO).

• ATENÇÃO : Nas vítimas de afogamento

deve-se aplicar os mesmos procedimentos da 

parada respiratória.
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MASSAGEM CARDÍACA E 
RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL SIMULTÂNEA

Quando  é  observado  ao  mesmo  tempo,  parada RESPIRATÓRIA e parada do 
CORAÇÃO.

COMO AGIR 

RESPIRAÇÃO:  
1 (UM) movimento.

CORAÇÃO: 
5 (CINCO) movimentos.

ENJOO

Uma boa prática preventiva para evitar enjoos 
durante   um  passeio  é COMER  E  BEBER
MODERADAMENTE E TOMAR REMÉDIOS 
ANTI-ENJOOS  ANTES  DE  INICIAR  O .

  

IMPORTANTE

Uma pessoa MAREADA  (enjoada) para que
estado  não  piore  convém DEIXÁ-LA  NO
CONVÉS, TOMANDO AR FRESCO.

PASSEIO
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ENVENENAMENTO

Efeito produzido no organismo por um veneno.

SINTOMAS
• Vômito.
• Visão prejudicada.
• A cor da pele muda.

COMO AGIR

• A casos  de  envenenamento  que  precisamos  fazer  a  vítima  vomitar.  Para  tal,
podemos adotar o procedimento de PROVOCAR A GARGANTA DA VÍTIMA
COM UMA HASTE. 

 Problemas  no INTESTINO  geralmente   são   causados   por FALTA  DE
ALIMENTAÇÃO.

INSOLAÇÃO
 

Indivíduo exposto ao sol por muito tempo.

SINTOMAS 

• Dor de cabeça.

• Tonturas.

• Temperatura elevada

COMO AGIR

• Baixar a temperatura do corpo pouco a pouco.

•  Refrescar o corpo com panos molhados em 
água fria.

INTERMAÇÃO
 

Uma  pessoa  que  passou  longo  tempo  em
ambientes muito aquecidos poderá ser vítima de 
INTERMAÇÃO

SINTOMAS
• Dor de cabeça.
• Rosto avermelhado
• Não há suor, apesar do corpo quente.

COMO AGIR
• Baixar a temperatura do corpo pouco a pouco.
• Refrescar o corpo com panos molhados em 

água fria. 
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HIPOTERMIA

Condição na qual o corpo humano perde calor 
mais rapidamente do que pode ser produzido. 

ATENÇÃO 

• A lesão decorrente da exposição prolongada ao 
frio é a  GELADURA

• Qualquer água abaixo de 35º causa hipotermia.

SINTOMAS 
• Tremores.

• Dormência nos braços e pernas.

• Cansaço.

COMO AGIR

• Fornecer a vítima bebida QUENTE E DOCE .

• Devemos deixar a vítima deitada de lado e com 
a CABEÇA MAIS BAIXA QUE O CORPO

METEOROLOGIA

Devemos ter cautela ou até mesmo não devemos 
nos fazer ao mar se tomarmos conhecimento da 
chegada de uma FRENTE FRIA.

O maior influenciador dos Fenômenos meteoro-
lógicos sobre a superficie da terra é o SOL . 

No que diz respeito à temperatura ambiente, seus 
efeitos sobre o pessoal estão ligados a VELOCI-
DADE DO VENTO.

.

.
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NAUFRÁGIO (HOMEM AO MAR)

Enfrentar situação de emergência igual a esta, 

pode requerer grande habilidade e auto controle.

SITUAÇÕES QUE ACARRETAM HOMEM AO MAR 

• Urinar na borda da embarcação.

• Cabos soltos ou desarrumados.

• Rajada de vento.

IMPORTANTE
Quando alguém  cai  na  água,  ou  seja  situação
homem ao mar e para retornar exatamente no rumo 
oposto sobre a esteira deixada pelo hélice deve ser
usada a CURVA DE WILLIAMS OU BUTAKOW

MANOBRA DE RESGATE 
 

• Nunca perca a vítima de vista. 

• Manobre a embarcação o mais rápido possível.

• Marcar a posição do sinal luminoso.

• Jogue a boia salva vidas mantendo a pessoa 
no visual.

• Chegar devagar.

ATENÇÃO 
A melhor maneira de saltar na água é - Utilizando
o colete SALVA VIDAS  e com as PERNAS 
ESTICADAS e os PÉS JUNTOS . 

Se constatarmos que o barco vai afundar deve-
mos pular na água por BARLAVENTO .
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SINALIZADORES

SINAL FUMIGENO FLUTUANTE LARANJA (USO DIURNO)

As instruções para operar e lançar foguetes e fumigenos estão NAS EMBALAGENS
DOS MESMOS .

É  o  dispositivo  de  acionamento  manual  que
emite fumaça por 03 ou 15 minutos para indicar, 
DURANTE O DIA , a posição de uma embarcação 
de sobrevivência.

                                        
PIROTÉCNO (USO NOTURNO)

Facho manual luz vermelha. É o dispositivo de 
acionamento  manual  que  emite  luz  vermelha
intensa   por   60  segundos.   É   utilizado   em
embarcações de sobrevivência para indicar sua
 posição NOTURNA.

ATENÇÃO 
Os dispositivos pirotécnicos e fumigenos são obrigatórios em EMBARCAÇÕES 
DE MÉDIO E GRANDE PORTE. Em qualquer área de navegação.

ATITUDES A TOMAR DO NÁUFRAGO

• Mantenha suas roupas, inclusive sapatos.

• Flutue de barriga para cima.

• Em águas frias movimente-se.

• Manter a calma ao subir a bordo.

• Não tente nadar para alcançar a embarcação. 

• Se você conseguiu contato para informar sua 
localização permaneça no mesmo lugar.

• PROCURE DORMIR E DESCANCAR O 
MAXIMO POSSÍVEL – pois em um naufrágio 
o esgotamento resultante de grandes privações 
conduzem a distúrbios mentais.

 Qualquer pessoa, que tomar conhecimento da 
existência DE VIDA HUMANA em PERIGO 
NO MAR, deverá comunicar o fato à Autoridade
Marítima, com maior rapidez possível.
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SOBREVIVÊNCIA DO NÁUFRAGO

Ao náufrago é necessário economizar energia e não fazer esforços, porém é con-

veniente movimentar-se com regularidade a fim de MANTER A CIRCULAÇÃO 

SANGUÍNEA.

ÁGUA

A água é a principal prioridade do náufrago. O 

corpo humano tem cerca de 33 litros de água, 

esta quantidade não pode baixar para menos de 

20 litros.

COMO SE COMPORTAR 

• Não se deve jamais beber água salgada.

• Não beba urina.

• Evite beber água no 1º (primeiro) dia.

• A cota de água é de 500ML por dia.

• Procure dormir e descansar o máximo possível.

• Alimentação vem em 2º (segundo) plano. 

• Recolha água da chuva.

• PROTEÍNA é a principal ração para o náufrago. 

IMPORTANTE 

A sobrevivência do náufrago que esta na água 

depende da TEMPERATURA DA ÁGUA DO 

96



BALSA SALVA-VIDAS

Dispositivo Salva-Vidas, serve para abandonar a 
embarcação em caso de emergência. 

IMPORTANTE

• Deve ser revisada a cada 12 MESES.

• Tem validade de 12 ANOS.

• Nunca devemos SALTAR EM CIMA da balsa salva-vidas.

• Balsas salva-vidas NÃO  possuem coletes salva-vidas.

• As balsas contém âncoras flutuantes que devem ser mantidas na água VISANDO 

REDUZIR A VELOCIDADE.

A COBERTURA DA BALSA POSSUI COR 
ALARANJADA para facilitar o avistamento 

O cabo que prende a balsa à embarcação só deve 
ser  cortado  quando TODOS  ESTIVEREM
BARCADOS NA BALSA.

Devemos EVITAR FAZER PESO DE UM 
LADO SÓ, para ela não virar.

Caso o número de náufragos seja maior do
que a disponibilidade das balsas, é previsto

REVEZAMENTO DE   TODOS  QUE
ESTIVEREM   EM   BOAS   CONDIÇÕES

BALSA SALVA-VIDAS (CLASSE II)

um

ESTIVEREM   EM   BOAS   CONDIÇÕES
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BOIAS SALVA-VIDAS

Tem  por  finalidade  de  ser  jogada  para  um
náufrago. 

Embarcações acima de 12 metros devem ter 02 
(DUAS) BOIAS.

Deve ser amarrado um cabo de retinida flutuante 
de 20mts.

Embarcações de até 12 metros devem ter 01 
(UMA) BOIA. Que deve ser acondicionada a 
bordo bem visível – NO CONVÉS PRINCIPAL.

ATENÇÃO: Embarcações miúdas é OPCIONAL
 seu uso. 

COMUNICAÇÃO NA NAVEGAÇÃO

RÁDIO AMADOR - VHF. (CANAL - 16)
Canal de chamada, canal de escuta permanente, canal de socorro e segurança.

RÁDIO AMADOR- VHF  
Melhor medida a ser adotada quando se constata que a embarcação vai naufragar 
é SOLICITAR SOCORRO VIA RÁDIO VHF FORNECENDO A POSIÇÃO DO 
NÁUFRAGO.

IMPORTANTE
Caso você precise adquirir um rádio VHF marítimo sua primeira providência é 
REGISTRÁ-LO NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
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INFRAÇÕES E PENALIDADES

Constitui infração as regras de tráfego aquaviário  o não comprimento das normas 

emitidas pela autoridade marítima, sendo o infrator sujeito a penalidades indicada 

em cada artigo.

É  DA COMPETÊNCIA DO REPRESENTANTE
DA AUTORIDADE MARÍTIMA  a  prerrogativa
de estabelecer  o  valor  da  multa  e  período  de 
suspensão da habilitação.

AS PENALIDADES   para      navegantes

E   SUSPENSÃO   DO   CERTIFICADO   DE

Um infrator, após  o  recebimento  do  auto  de
infração, pode apresentar sua DEFESA no prazo 
de 15 DIAS.

A    REICIDÊNCIA:  São    circunstâncias
agravantes - HAVERÁ O CANCELAMENTO
DA HABILITAÇÃO.

 
AS REPETIÇÕES NA PRÁTICA DA MESMA 
INFRAÇÃO  implicaram na MULTIPLICAÇÃO 
DA PENALIDADE POR (DOIS)... (TRÊS) E 
ASSIM SUCESSIVAMENTE. 

amadores  prevista  em  lei  podem  ser  - MULTA

HABILITAÇÃO.
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O NÃO PAGAMENTO  de uma multa SUSTARÁ
o andamento de qualquer documento até o ato da
sua quitação. 

A REICIDÊNCIA - É para efeito de gradação 
das penalidades e a repetição da mesma infração 
num período de (01 ANO) (12 MESES).

Em caso de RECURSO contra aplicação da
pena será exigido DEPÓSITO PRÉVIO DO
RESPECTIVO VALOR. 

A  não  existência  de  extintores  a  bordo  de
uma lancha ou extintores vencidos acarretará

MULTA  PARA  O  COMANDANTE  E
INTERRUPÇÃO DA SINGRADURA (viagem) .
em

Embarcação que for classificada para  navegação
interior   e   for   FLAGRADA  EM  ÁREA  DE 
NAVEGAÇÃO    OCEÂNICA  –   Multa  ao
comandante    e    interrupção   da   singradura   e 
aprensão da embarcação.
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Todo aquele que causar danos aos sinais náuticos 
terá que REPARÁ –LOS.

Embarcação APREENDIDA deve ser recolhida 

ao local determinado pelo – REPRESENTANTE 

DA AUTORIDADE MARÍTIMA.

Uma embarcação que for APREENDIDA e o seu 
proprietário não sanar as irregularidades em um 
prazo de 90 dias poderá ser - LEILOADA OU 
INCORPORADA AOS BENS DA UNIÃO.

Transportar excesso de carga ou  passageiros será 
passível de ALTA PENALIDADE.

O aluguel de embarcações para fins
É PROIBIDO.comerciais - 
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Além de multa o certificado de habilitação poderá
ser suspenso para quem NAVEGAR E ÁREA DE
BANHISTA por até 60 dias. 

A penalidade por conduzir embarcação em esta-
do de embriaguez é de SUSPENÇÃO DA HA-
BILITAÇÃO  até (120 dias). A reincidência sujei-
tara o infrator a pena de CANCELAMENTO do 
certificado de habilitação.

APREENSÃO DA EMBARÇÃO

• Conduzida por não habilitado. 
•  Sem documento.
•  Envolvida em crime.
•  Sem luzes ou marcas.
•  Em péssimo estado.
•  Navegar em área que não foi classificada. 

SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO 

(MAX. 120 dias)

•  Entregar a condução a pessoa não
    habilitada.               
•  Conduzir embriagado.
•  Utilizar para fins comerciais.
•  Envolvida em crime.

CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO 

( 02 ANOS )

• Conduzir com habilitação suspensa.
• Reincidente.
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1) Um veleiro e uma lancha vinham navegando em rumos cruzados, tendo preferência de passagem, 
o veleiro não manobrou e esperou que a lancha guinasse, enquanto se aproximava rapidamente dela. 
Houve um abalroamento entre as duas embarcações. Podemos concluir que:

A) As duas deveriam ter guinado para os bordos opostos conforme manda a regra.

B) A lancha estava errada e, portanto deveria ter manobrado com antecedência, porém o veleiro deve se 
manter longe de outras embarcações a motor.

C) A lancha estava certa e, portanto não teve culpa nenhuma no acidente, cabendo total responsabilida -
de ao veleiro.

D) Apesar de a lancha ter errado por não manobrar, para evitar o acidente, o veleiro não pode ser isen-

tado de culpa, pois, a embarcação que tem preferência deverá manobrar para evitar o abalroamento, 
caso a outra, obrigada a manobrar, não o faça.

E) O veleiro estava certo e, portanto não teve culpa nenhuma no acidente, cabendo total responsabilida -
de à lancha.

2) Num canal ou rio, principalmente estreitos, a embarcação maior (mais de 20 metros) tem em relação 

à embarcação miúda:  

A) Deixar o seu boreste livre para a outra.

B)  Que manobrar sempre para boreste.

C)  Preferencia. 

D)  Manter seu rumo e velocidade independentemente da situação da outra.

3) Uma luz branca contínua situada tão próximo quanto possível da popa, ou no espelho de popa, visível 
de quem vem de ré, num setor horizontal de 135°, chama-se: 

A)  Luz de reboque.

B)  Luz de mastro.

C)  Luz de bordo.

D)  Luz de popa.

E)  Luz de alcançado.

4) O termo “em movimento” se aplica a todas as embarcações que:

A) Não se encontram fundeadas, amarradas à terra ou encalhadas.

B)  Estão fundeadas.

C)  Estão amarradas.

D)  Estão atracadas.

E)  Estão encalhadas.

5) Uma bóia na cor preta e uma ou mais faixas horizontais encarnadas:

A) Perigo isolado.

B)  Limite lateral de canal.

C)  Canal preferencial.

D)  Cabo Submarino.

E)  Águas seguras.
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6) Uma bóia com cores brancas e encarnadas em faixas verticais, indica:

A)  Limite lateral de canal.

B)  Águas seguras.

C)  Canal preferencial.

D)  Águas perigosas.

E)  Perigo isolado. 

7) Uma embarcação com um hélice apenas, com rotação no sentido anti-horário, com leme a meio, e 

em movimento para avante tende a guinar para:

A)  Boreste muito lentamente.

B)  Bombordo muito rapidamente.

C)  Boreste rapidamente.

D)  Boreste lentamente.

E)  Bombordo lentamente.

8) Basicamente o leme se divide em:

A)  Madre, dobradiças e porta.

B)  Cabeça, anete e haste.

C)  Corpo, anete e cepo.

D)  Cabeça, corpo e dobradiças.

E)  Madre, cana e porta.

9) O método de extinção de incêndio pelo qual se retira o oxigênio da combustão é conhecido como:

A)  Abafamento.

B)  Remoção do material combustível.

C)  Isolamento.

D)  Resfriamento.

E)  Quebra da reação em cadeia. 

10) As combustões podem ser classificadas conforme sua velocidade em: 

A)  Completa, espontânea e química.

B)  Completa, incompleta, espontânea e explosão.

C)  Mecânica, química e natural.

D)  Química, natural e provocada.

E)  Espontânea, provocada e natural.

11) No caso de fratura de antebraço, podemos imobilizá-lo com:

A) Bandagens de algodão esterilizado.

B) Tábua, papelão ou jornal grosso.

C) Material flexível.

D) Tiras de pano amarradas no pescoço.

E) Material de borracha sintética.



12) A vítima de choque elétrico precisa:
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A)  Ser retirada do local, puxando-a do contato com a corrente elétrica.

B)  Ser afastada do local de risco, antes de aquecermos seu corpo.

C)  Ser afastada do contato com a corrente elétrica, utilizando material não condutor de eletricidade.

D)  Ser atendida de imediato, com remoção do local para lugar arejado.

E)  De bebida quente e doce.

13) São atitudes certas, com relação a vítima de grandes hemorragias: 

A)  Verificar se ela respira e fazer massagem cardíaca externa.

B)  Dar líquidos enquanto estiver inconsciente e mantê-la agasalhada.

C)  Nunca desapertar o torniquete, enquanto a hemorragia estiver ocorrendo.

D)  Não dar líquidos enquanto estiver inconsciente e mantê-la agasalhada.

E)  Desapertar o torniquete, depois de 30 minutos e reportá-lo, independentemente de ter parado a 
hemorragia.

14) A condição na qual o corpo humano perde calor mais rapidamente do que pode ser produzido 
chama-se:

A)  Hemorragia.

B)  Sufocação.

C)  Hipotermia.

D)  Choque.

E)  Hiperglicemia.

15) São perigos à embarcações em águas interiores, exceto:

A)  Correnteza dos rios e marolas.

B)  Derelitos.

C)  Toras de madeira, flutuando.

D)  Troncos de árvores, flutuando.

E)  Pedras e bancos de areia.

16) Quando alguém de sua embarcação cair ao mar você deve:

A)  Jogar uma bóia salva-vidas, mantendo a pessoa no visual e mandar avisar a quem estiver na manobra.

B)  Telefonar para os bombeiros.

C)  Içar a bandeira alfa.

D)  Dar 2 apitos longos.

E)  Dar 3 apitos curtos.

17) O dispositivo utilizado pelo náufrago para chamar a atenção, de uso diurno, chama-se:

A) Foguete pirotécnico.

B)  Fumígeno.

C)  Luz estroboscópica.

D)  Apito.

E)  Foguete de luz vermelha.
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18) A melhor maneira de saltar na água, utilizando o colete salva-vidas, é com:

A)  De cabeça, protegendo o rosto.

B)  Os pés juntos e a perna dobrada.

C)  A mão direita no nariz e os pés separados.

D)  As pernas abertas, a mão direita no nariz e a mão esquerda no ombro.

E)  As pernas esticadas e os pés juntos.

19) A prerrogativa de estabelecer o valor da multa e o período de suspensão do Certificado de Habilita -
ção, respeitados os limites estipulados na RLESTA, é da competência: 

A)  Do governo estadual.

B)  Da polícia marítima.

C)  Do representante da autoridade marítima.

D)  Da prefeitura local.

E)  Do tribunal marítimo.

20) Além de outros fatores, a sobrevivência do náufrago depende do período de permanência em fun-
ção da temperatura da água do mar. No que diz respeito à temperatura ambiente (temperatura do ar), 
seus efeitos sobre o pessoal estão intimamente ligados:

A)  Aos sistemas frontais.

B)  As nuvens.

C)  As correntes marinhas.

D)  À pressão atmosférica. 

E)  A velocidade do vento.

21) Comburente é todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo 
entrar em combustão. O comburente mais facilmente encontrado na natureza é o:

A)  Carbono.

B)  Hidrogênio.

C)  Alumínio. 

D)  Oxigênio. 

E)  Nitrogênio. 

22) Um exemplo de combustível sem comburente seria:

A)  Hidrogênio. 

B)  Oxigênio.

C)  Madeira.

D) Carbono.

E)  Nitrogênio. 

23) A peça de forma elíptica, que pode ser aberta ou fechada, e que serve de guia aos cabos de amar-
ração chama-se: 

A)  Macaco.

B)  Anilha.

C)  Cadaste.

D)  Buzina.

E)  Gato.



24) A quantidade máxima de pessoas autorizadas a embarcar, incluindo a tripulação é chamada de:
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A)  Lotação.

B)  Tripulação.

C)  Guarnição.

D)  Capacidade máxima.

E)  Efetivo. 

25) As penalidades para navegantes amadores previstas em lei podem ser:

A)  Multa, prisão e suspensão do certificado de habilitação.

B)  Multa e suspensão do certificado de habilitação.

C)  Prisão, apreensão do barco e suspensão da carteira.

D)  Advertência, multa e prisão.

E)  Apreensão do barco, multa e prisão.

26) Diz-se que combustíveis voláteis são aqueles que:

A)  Liberam gases mesmo congelados.

B)  São armazenados em tanques lacrados.

C)  Têm grande poder colorífico.

D)  Precisam estar acima de 20°C para liberar gases.

E)  Liberam gases na temperatura ambiente.

27) De acordo com (o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar- RIPEAM), na 
ocorrência de uma situação que ofereça risco de abalroamento, se você avaliou que seu barco NÂO 
tem preferência, então ele é chamado de embarcação:

A)  Sem preferência.

B)  Safa. 

C)  Em movimento.

D)  Obrigada a manobrar.

E)  Que dá a passagem.

28) Dentre as alternativas abaixo, o único que precisa estar permanentemente com o colete salva-vi-
das vestido é o:

A) Comandante da lancha.

B)  Passageiro de uma embarcação de médio porte.

C)  Cozinheiro de embarcação.

D)  Condutor de moto aquática.

E)  Proeiro de qualquer embarcação de grande porte.

29) Dentre as opções abaixo, a melhor medida a ser adotada quando se constata que uma embarcação 
vai efetivamente naufragar é:

A)  Apanhar seus documentos pessoais e valores.

B)  Retirar os calçados e roupas e lançar a balsa salva-vidas no mar.

C)  Abandonar rapidamente a embarcação, guardando muita água potável.

D)  Retirar todo o combustível que está nos tanques, lançando-os ao mar.

E)  Solicitar socorro via rádio VHF fornecendo a posição do naufrágio.
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30) É correto afirmar, no tocante ao incêndio classe B, que ele deve preferencialmente ser combatido com:

A) CO2

B)  Água 

C)  Pó químico.

D)  Espuma.

E)  Gás halon.

31) Em caso de hipotermia, após aplicarmos os primeiros socorros, devemos deixar o paciente em 
posição de restabelecimento que será: 

A) Colocar a vítima deitada de lado e com a cabeça mais baixa que o corpo.

B)  Deixar a vítima sentada e com a cabeça ereta e bem mais alta que o resto do corpo.

C)  Deixar a vítima deitada em decúbito ventral, levemente inclinada para o lado.

D)  Deixar a vítima à vontade para que ela encontre, por si, a posição mais confortável.

E)  Deixar a vítima deitada em decúbito dorsal. 

32) Em caso de parada respiratória devemos de imediato deitar a vítima em decúbito dorsal e colocar 
a cabeça:

A)  Caída para frente.

B)  Voltada para o lado esquerdo.

C)  Voltada para frente.

D)  Caída para trás. 

E)  Voltada para o lado direito.

33) Em hemorragias muito grandes, quando o estancamento não surtir o efeito desejado, podemos 
aplicar um torniquete. Entretanto, esse torniquete deve ser afrouxado a cada período de:

A)  Trinta a vinte minutos.

B)  Quarenta a trinta minutos.

C)  Quinze a cinco minutos. 

D)  Vinte a quinze minutos.

E)  Sessenta a quarenta minutos.

34) Para marcar uma embarcação de esporte e recreio, de acordo com a legislação, deve-se colocar 
na popa:

A)  O nome do barco e nome do iate clube a qual está afiliado.

B)  O nome, nº de registro e nome do iate clube a qual está afiliado.

C)  O porto de registro e o número de inscrição.

D)  O nome do barco, porto de registro e número de inscrição.

E)  O nome, porto de registro e nome do iate clube a qual está afiliado.

35) Qual a Carteira de Habilitação de Amador, com a mínima qualificação necessária, para um nave-
gante amador que pretende navegar de águas brasileiras para as águas argentinas?

A)  Arrais-Amador.

B)  Capitão-Amador.

C)  Motonauta.

D)  Mestre-Amador.

E)  Mestre-Arrais.
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36) Qual agente extintor mais efetivo em incêndios classe ”B”, e que também pode ser usado em in-
cêndio classe “A”?

A)  Gás Halon.

B)  Espuma química.

C)  Pó químico.

D)  Gás carbônico.

E)  Água.

37) Um dos principais cuidados do navegante amador no tocante aos extintores de incêndio de bordo é :

A)  Guardar os extintores em casa após um passeio.

B)  Apresentá-los à autoridade marítima nas Inspeções e Vistorias.

C)  Mantê-los disponíveis e dentro do prazo de validade.

D)  Testar os extintores diariamente.

E)  Mantê-los em local fora do alcance de crianças.

38) Uma característica que faz uma âncora do modelo Danforth ser recomendada para barcos de lazer 
é que este modelo:

A)  Não sai do lugar em que foi largada.

B)  É bastante pesada.

C)  Tem os braços fixos.

D)  Pode ser usada em qualquer tipo de fundo.

E)  É fácil de ser guardada.

39) Antes de sair para um passeio o proprietário de uma embarcação de esporte e recreio deverá 

deixar no seu clube náutico ou marina os dados referentes ao destino, hora de chegada, meios de 
comunicação, pessoas a bordo etc. Como se chama este documento a ser preenchido antes da saída?

A)  Relatório de passeio.

B)  Informação de bordo.

C)  Relatório de dados para passeio.

D)  Aviso de saída e chegada.

E)  Aviso de passeio.

40) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), durante 
uma manobra de desatracação do cais de um iate clube você percebe que outro barco está dando 
máquinas atrás e vai abalroar seu barco. Neste momento você vai utilizar o apito ou buzina e soará:

A)  Cinco apitos longos ou mais.

B)  Um apito contínuo.

C)  Três apitos curtos.

D)  Cinco ou mais apitos curtos.

E)  Dois apitos longos e um curto.
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01 D 11 B 21 D 31 A

02 C 12 C 22 D 32 D

03 E 13 D 23 D 33 C

04 A 14 C 24 A 34 D

05 A 15 B 25 B 35 D

06 B 16 A 26 E 36 B

07 E 17 B 27 D 37 C

08 E 18 E 28 D 38 E

09 A 19 C 29 E 39 D

10 B 20 E 30 D 40 B





02
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01) Uma embarcação sem governo tem preferência em relação à:

A)  Uma embarcação engajada na pesca.

B)  Todas as embarcações citadas.

C)  Uma embarcação à vela.

D)  Uma embarcação a motor.

E)  Uma embarcação com capacidade de manobra restrita.

2) Uma embarcação à vela tem preferência em relação à:

A)  Uma embarcação a motor.

B)  Uma embarcação engajada na pesca.

C)  Uma embarcação sem governo.

D)  Uma embarcação com capacidade de manobra restrita devido ao seu calado.

E)  Uma embarcação com capacidade de manobra restrita.

3) Embarcação com cabo de reboque inferior a 200 metros de comprimento deverá exibir:

A)  Três luzes brancas no mastro.

B)  Quatro luzes brancas no mastro.

C)  Duas luzes encarnadas no mastro.

D)  Duas luzes brancas no mastro.

E)  Uma luz branca no mastro. 

04) Embarcação com cabo reboque superior a 200 metros de comprimento deverá exibir.

A)  Duas luzes brancas.

B)  Quatro luzes bancas no mastro.

C)  Duas luzes brancas no mastro.

D)  Três luzes brancas no mastro.

E)  Uma luz branca no mastro.

05) Dois apitos longos de dois em dois minutos significam:

A)  Embarcação fundeada, em visibilidade restrita.

B)  Embarcação a motor em movimento, com visibilidade restrita.

C)  Embarcação ultrapassando outra embarcação, em visibilidade restrita.

D)  Embarcação rebocando.

E)  Embarcação sob máquinas mas parada e sem seguimento em visibilidade restrita. 

 

 06) O balizamento cujos sinais indicam os lados de bombordo e boreste de uma rota a ser seguida, 
de acordo com uma direção estipulada chama-se:

A)  Cardinal.

B)  De águas seguras.

C)  Lateral.

D)  De perigo isolado.

E)  Geral.
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07) Podemos reconhecer um balizamento à noite:

A)  Pela forma e marca de tope.

B)  Pela cor e ritmo das luzes.

C)  Pela marca de tope e cor.

D)  Pelo ritmo da luz e marca de tope.

E)  Pela forma da boia e cor da luz.

08) Os sinais cardinais podem ser usados, exceto:

A)  Para indicar o quadrante seguro para se navegar.

B)  Para indicar uma região que não é segura para a navegação.

C)  Para indicar que as águas mais profundas estão no quadrante designado.

D)  Para chamar atenção de um ponto notável.

E)  Para delimitar a área em que o navegador deve se limitar a passar.

09) Para desatracar a embarcação devemos, como regar geral:

A)  Largar os cabos de vante e abrir a proa dando máquina atrás.

B)  Largar os cabos de ré, procurando utilizar os cabos de vante para abrir a popa com máquina adiante 
toda a força.

C)  Largar os cabos e dar máquina adiante toda força, para sair rapidamente do cais.

D)  Largar os cabos de ré, procurando manobrar para abrir a popa, aproveitar o efeito do leme para afas-
tar a popa e então largar os cabos de vante.

E)  Largar os cabos de vante e abrir a proa dando máquina adiante.

10) Deve-se fundear a embarcação de esporte e recreio, com a âncora Danforth, evitando os fundea-
douros de tença de:

A)  Lodo mole.

B)  Areia dura.

C)  Cascalho fino

D)  Lama.

E)  Areia mole.

11) O combate a incêndio é muito facilitado quando:

A)  Fazemos somente a contenção das chamas.

B)  Jogamos o material sólido sobre as chamas espalhadas em grandes áreas.

C)  Abrimos portas, escotilhas e vigias e deixamos ventilar o ambiente.

D)  Removemos para longe o material inflamável e resfriamos os locais próximos.

E)  Agitamos as chamas no local e cercamos com barreiras.

12) Analisando os combustíveis sólidos, podemos dizer que:

A)  Quanto menor a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão.

B)  Quanto maior a fragmentação do material, menor será a velocidade da combustão.

C)  A velocidade da combustão aumentará a fragmentação do material.

D)  Quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão.

E)  A velocidade da combustão independe da fragmentação do material.
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13) Estou na cabine de comando e começo a sentir cheiro de queimado vindo do motor. Qual o extintor 
portátil deverei pegar?

A) Pó químico seco.

B) Espuma.

C) CO2.

D) Tanto faz.

E) Água.

14) Hipotermia se dá:

A) Qualquer água que esfrie o suficiente para baixar a temperatura do corpo a menos de 35 graus centí-
grados.

B)  Somente em água quente.

C)  Somente em água fresca.

D) Somente em água morna.

E) Qualquer água que esfrie a temperatura do corpo.

15) É a consequência da exposição direta e prolongada dos raios solares sobre o indivíduo:

A)  Intermação.

B)  Insolação.

C)  Hipotermia.

D)  Hidratação.

E)  Geladura.

16) Qual dos equipamentos de salvatagem abaixo fica em um casulo fechado, e se infla com um dis-
positivo especial para que seja utilizado pelos náufragos?

A) Bote rígido.

B)  Balsa.

C)  Colete salva-vidas.

D)  Boia circular.

E)  Baleeira.

17) O cabo que prende a balsa à embarcação só deve ser cortado quando:

A)  Já estiverem todos embarcados na balsa.

B)  Quase todos estiverem embarcados.

C)  A embarcação estiver afundando.

D)  A balsa estiver pronta para navegar.

E)  A balsa estiver furada.

18) Nunca devemos:

A)  Deixar que as pessoas se concentrem na proa ou na popa da embarcação.

B)  Retirar pesos altos da embarcação.

C)  Colocar pesos no fundo da embarcação.

D)  Permitir que pessoas sem colete embarquem a bordo.

E)  Exceder o limite permitido de pessoas a bordo.
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19) Caso o coração do afogado não esteja batendo devo proceder:

A)  A retirada de sua roupa molhada.

B)  Uma massagem respiratória.

C)  Uma respiração boca a boca.

D)  Uma verificação na boca do afogado.

E)  Uma massagem cardíaca externa.

20) A cobertura da balsa salva-vidas é de:

A)  Cor branca para aquecer pouco.

B)  Cor alaranjada para facilitar o avistamento.

C)  Lona amarela para afastar tubarões.

D)  Fibra de vidro para resistir às intempéries.

E)  Cor azul para combinar com o mar.

21) Todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações de 
esporte e recreio, em caráter não profissional, é:

A)  Aquaviário. 

B)  Semiprofissional.

C)  Amador.

D)  Tripulante.

E)  Armador.

22) Aquaviário ou amador que exerce funções, embarcado, na operação da embarcação:

A)  Passageiro.

B)  Armador.

C)  Aquaviário.

D)  Amador.

E)  Tripulante.

23) São circunstâncias agravantes às infrações:

A)  Reincidência

B)  Danos.

C)  Poluição.

D)  Ser estrangeiro.

E)  Pane seca.

24) É obrigatória sua apresentação, antes de sair para navegar:

A)  Relação de passageiros e tripulação.

B)  Plano de navegação.

C)  Relatório de qualidade de combustível.

D)  Relação de passageiros.

E)  Cartão de tripulação de segurança.
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25) A reincidência em conduzir embarcação em estado de embriaguez ou após o uso de substância 
entorpecente ou tóxica, quando não constituir crime previsto em lei acarreta:

A) Suspensão do Certificado de Habilitação por um ano.

B) Suspensão do Cerificado de Habilitação por dois anos.

C) Cancelamento do Certificado de Habilitação.

D) Inquérito Administrativo de Fatos da Navegação.

E) Suspensão do Cerificado de Habilitação por seis meses.

26) O método mais antigo de se apagar incêndios, sendo seu agente universal a água, é chamado de:

A) Retirada do combustível.

B) Resfriamento.

C) Congelamento.

D) Abafamento.

E) Alagamento.

27) Ao usarmos um extintor portátil devemos dirigir o jato que contém o produto químico para:

A) A parte alta das chamas.

B) A base das chamas.

C) Todas as partes das chamas.

D) Parte inferior do combustível em chamas.

E) Meia altura das chamas.

28) De acordo com a NORMAM-03, estão dispensados de apresentar habilitação náutica apenas:

A) Os condutores de embarcações menores que 5m de comprimento.

B) Os condutores de moto aquática.

C) Os condutores de dispositivos flutuantes sem motorização quando na atividade de esporte e recreio.

D) Os condutores de dispositivos flutuantes tipo banana-boat.

E) Os condutores de barcos a vela menores que 5m de comprimento.

29) Deveremos ter muita cautela ou até mesmo NÂO deveremos nos fazer ao mar se tomarmos conhe -
cimento da chegada de uma frente:

A) Oclusa.

B) Estacionária.

C) Quente.

D) Fria.

E) Mista.

30) Diz-se que um barco com muito peso na proa e popa e pouco peso a meia nau está correndo perigo 
de quebrar ao meio em caso de enfrentar ondas fortes e altas. Nesta situação diz-se que ele está com:

A) Trimado.

B) Aprumado.

C) Desgovernado.

D) Alquebramento.

E) Contra alquebramento. 
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31) No tocante a um incêndio a bordo e a existência de vento no momento do incêndio, é correto afir-
mar que:

A) O vento aumenta a possibilidade de um início de incêndio.

B) O vento não influencia o fogo.

C) O vento auxilia os tripulantes a extinguir o incêndio.

D) O vento propaga fogo.

E) O vento apaga fogo.

33) Qual dos agentes extintores apresentados nas alternativas abaixo podem atuar nas classes de 
incêndio “A”, “B” e “C”?

A) Pó químico.

B) Gás carbônico.

C) Espuma mecânica.

D) Água.

E) Espuma química. 

34) Que tipo de agente extintor, dentre as alternativas abaixo, que deixa resíduos que podem prejudi-
car ainda mais o material elétrico e eletrônico que se incendiou?

A) Pó químico. 

B) Água.

C) Gás freon.

D) Gás halon.

E) Gás carbônico. 

35) Se você se deparasse com um acidentado apresentando os traumas abaixo, qual deles você aten -
deria primeiramente devido à urgência?

A) Enjoo.

B) Hemorragia.

C) Envenenamento.

D) Queimadura.

E) Parada respiratória.

32) Para se utilizar o extintor de CO2 deve-se:

A) Retirar o gatilho e apertar a trava de segurança.

B) Agitá-los antes, para que a reação química se faça.

C) Direcioná-lo contra chamas, invertendo a posição.

D) Pressionar o gatilho e dirigir o jato contra as chamas.

E) Retirar o pino de segurança, segurar o difusor e aperar o gatilho, direcionando o jato para a base do 
fogo.
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36) Uma embarcação com um hélice (passo para direita), leme todo voltado para bombordo, partindo 
da situação de parado, com o hélice girando no sentido anti-horário, a proa:

A) Guinará rapidamente para bombordo.

B) Guinará lentamente para boreste.

C) Fará círculos no sentido horário.

D) Fará círculos no sentido anti-horário.

E) Irá para ré.

37) Uma pessoa que passou longo tempo em ambientes muito aquecidos poderá ser vítima de: 

A) Intermação.

B) Hipotermia.

C) Choque anafilático.

D) Hemostasia.

E) Insolação.

38) Uma queimadura de 2º grau se caracteriza pelo aparecimento de:

A) Muita dor.

B) Bolhas.

C) Muita sede.

D) Destruição da pele.

E) Ardência.

39) De acordo como o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), em 
uma situação de roda a roda entre uma lancha de 20 metros de comprimento e um navio de 180 metros 

de comprimento em águas costeiras, como deverá ser a manobra de ambos para que seja evitado o 
abalroamento?

A) Ambos desviam (guinam) para boreste.

B) A lancha deve desviar para boreste e o navio para bombordo.

C) Ambos mantêm o rumo e velocidade.

D) A lancha deve desviar, e o navio manter rumo e velocidade.

E) A lancha deve desviar e o navio manter sua velocidade e alterar seu rumo.

40) Na situação de rumos cruzados, quem tem preferência de passagem?

A) A que tem maior tonelagem, ou seja, maior porte (tamanho).

B) A que está com maior velocidade.

C) A que avistar a outra pelo seu bombordo, isto é, a que vê a luz verde da outra embarcação.

D) A que avistar a outra pelo seu boreste, isto é, a que vê a luz encarnada.

E) Nenhuma delas, as duas guinam para os bombordos opostos.
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1)  Cinco apitos curtos ou mais significam:

A) Estou dando máquinas atrás.

B) Embarcações fundeadas em visibilidade restrita.

C) Não entendi suas intenções de manobra.

D) Estou parando máquinas.

E) Embarcações em visibilidade restrita.

2) As luzes de bordos, de mastro e de alcançados são:

A) Circulares encarnadas.

B) Circulares brancas.

C) Setorizadas para melhor identificar o movimento da embarcação, à noite.

D) De acordo com o tipo de embarcação.

E) Circulares.

3) Num pilar de uma ponte sobre um rio navegável, observou-se um triângulo vermelho, isto significa 
que o:

A) Tráfego está à direita de quem desce e à esquerda de quem sobe o rio.

B) Tráfego está sujeito a interrupção no período da seca.

C) Tráfego está proibido.

D) Tráfego é permitido com sentido único.

E) Tráfego está à esquerda de quem desce e à direita de quem sobe o rio. 

4) Quando um navegante vem se aproximando de uma bifurcação de canal e se depara com um bali-
zamento de duas cores, e verifica que a maior profundidade está no canal a seu boreste, quais seriam 
as duas cores vistas pelo navegante?

A) Encarnada, com uma faixa horizontal amarela.

B) Preta e amarela.

C) Preta e encarnada.

D) Encarnada, com uma faixa horizontal verde.

E) Verde, com uma faixa horizontal encarnada.

5) A regra simples para se determinar a quantidade de amarra que se usa para fundear normalmente é:

A) No mínimo 2 vezes a profundidade local.

B) No mínimo 3 vezes a profundidade local.

C) No mínimo 1,5 vezes a profundidade local.

D) No mínimo 4 vezes a profundidade local.

E) No mínimo 6 vezes a profundidade local.

6) A bóia circular deve ser acondicionada a bordo bem visível e:

A) No convés principal.

B) Num armário da cabine de comando.

C) Em local de fácil retirada.

D) Na proa e na popa da embarcação.

E) Fresco e seco.
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7) Qual das correlações abaixo está totalmente correta?

A)  Boreste é o lado esquerdo da embarcação, bombordo é o lado direito da embarcação, avante fica na 
frente, e a ré fica atrás.

B)  Través é o lado direito da embarcação, avante é a parte da frente da embarcação, a ré é a parte de 
trás da embarcação.

C)  Través é um dos bordos da embarcação, boreste é o lado direito da embarcação, bombordo é o lado 
esquerdo da embarcação.

D)  Alheta é um dos bordos da embarcação, boreste é o lado direito da embarcação, bombordo é o lado 
esquerdo da embarcação.

E)  Boreste é o lado direito da embarcação, bombordo é o lado esquerdo da embarcação, avante fica na 
frente, a ré fica atrás. 

9) Para se utilizar o extintor de CO2 deve-se:

A) Retirar o gatilho e apertar a trava de segurança.

B) Agitá-los antes, para que a reação química se faça.

C) Direcioná-lo contra chamas, invertendo a posição.

D) Pressionar o gatilho e dirigir o jato contra as chamas.

E) Retirar o pino de segurança, segurar o difusor e aperar o gatilho, direcionando o jato para a base do 
fogo.

10) A água salgada não deve ser utilizada na extinção de incêndios classe “C” por:

A) Ser boa condutora de eletricidade.

B) Ter pouco poder de resfriamento.

C) Ter pouca capacidade oxidante.

D) Ser adiabática.

E) Ter pouco poder de abafamento.

11) Qual dos materiais abaixo não deve ser utilizado para afastar a vítima do contato com a corrente 
elétrica?

A) Pedaço de madeira.

B) Peça de porcelana.

C) Peça de plástico.

D) Peça de metal.

E) Pedaço de pneu.

8) Dentre as alternativas abaixo, aponte a que MENOS contribui para a ocorrência de acidentes em 
embarcações de esporte e recreio:

A) Ocorrência de nevoeiro na região que será navegada.

B) Manutenção deficiente de todo o material da embarcação.

C) Excesso de velocidade da embarcação.

D) Condutores ingerindo bebidas alcoólicas antes de desatracar.

E) Embarcação conduzida por pessoa inabilitada.
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12) Nas grandes queimaduras, nunca se deve:

A) Dar líquidos (água, chá, sucos).

B) Aplicar analgésicos.

C) Remover a vítima do local.

D) Tirar a roupa da vítima.

E) Cobrir a vítima com panos ou cobertor.

13) Para que é utilizado o torniquete?

A) Para imobilizar articulações.

B) Tratar pequenas queimaduras locais.

C) Imobilizar membros fraturados.

D) Estancar hemorragias muito grandes.

E) Cobrir a vítima com panos ou cobertor.

14) O que deve ser tentado no caso de parada cardíaca que às vezes funciona de imediato?

A) Um murro forte no peito do paciente.

B) O aquecimento do corpo do paciente.

C) Uma respiração boca a boca.

D) Uma massagem nos punhos do paciente.

E) Um choque elétrico no paciente.

15) Para embarcar na balsa salva-vidas devemos evitar:

A) Mantê-la cheia, para que resista mais.

B) Pressionar a borda, pois ela pode furar.

C) Utilizar o lado que estiver com muito vento.

D) Fazê-lo com pessoas subindo ao mesmo tempo, de lados opostos.

E) Fazer peso de um lado só, para ela não virar.

16) O excesso de peso em partes altas da embarcação ou má distribuição de pesos em relação às 
laterais da embarcação, prejudica a:

A) Velocidade máxima a ser atingida pela embarcação.

B) Economia de combustível.

C) Flutuabilidade direcional. 

D) Estabilidade de embarcação.

E) Estanqueidade da embarcação.

17) Segundo a RLESTA, a navegação realizada entre portos brasileiros e estrangeiros é:

A) Cabotagem.

B) Costeira.

C) Ortodrômica.

D) Loxodrômica.

E) Longo curso.



129

18) Segundo a RLESTA a navegação realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizado 
a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores é:

A) Interior.

B) Ortodrômica.

C) Cabotagem.

D) Loxodrômica.

E) Longo curso.

19) As repetições na prática da mesma infração implicará, em caso de pena de multa ou suspensão do 
Certificado de Habilitação, se o próprio artigo que a impuser não estabelecer outro procedimento, na:

A) Abertura de processo civil indenizatório.

B) Cassação do Certificado de Habilitação.

C) Abertura de inquérito policial.

D) Prisão do infrator.

E) Multiplicação da penalidade por dois, três e assim sucessivamente.   

20) As âncoras flutuantes das balsas devem ser mantidas na água, visando reduzir:

A) A velocidade de deriva.

B) A possibilidade de emborcamento.

C) O risco de tubarões.

D) O vento.

E)  A altura das ondas.

21) A não existência de extintores a bordo de uma lancha ou a existência de extintores vencidos acarretará: 

A) Multa para o comandante do barco e interrupção da singradura.

B) Em nenhuma medida administrativa.

C) Repreensão para o comandante do barco.

D) Suspensão da carteira de habilitação do comandante.

E) Apreensão do barco.

22) Ao me deparar com uma boia cardinal NORTE, eu entendo que é PERIGOSO navegar:

A) Ao norte da boia.

B) Ao sul, leste e oeste da boia.

C) Ao sul da boia.

D) A boreste da boia.

E) A bombordo da boia.

23) As boias que delimitam as laterais de um canal ou canais preferenciais têm as cores:

A) Verde e amarela.

B) Amarela e preta.

C) Verde e preta.

D) Verde e encarnada (vermelha).

E) Laranja e preta.
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24) As medidas que adotamos em caso de um acidente a bordo para evitar o agravamento de aciden-
tado enquanto nosso barco buscava socorro médico definitivo são chamadas tecnicamente de:

A) Primeiros socorros.

B) Primeiras providências.

C) Socorro urgente.

D) Atendimento rápido. 

E) Atendimento emergencial.

25) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), um api -
to curto deverá ter uma duração de tempo aproximada de:

A) Meio segundo.

B) Três segundos.

C) Um segundo.

D) Dois segundos.

E) Quatro a seis segundos.

26) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), uma 
lancha de sete metros de comprimento, em movimento, deve manter acesas durante a noite ou em 
visibilidade restrita, no mínimo, as seguinte luzes:

A) Verde a boreste e encarnada a bombordo e luz branca circular.

B) Verde a boreste e encarnada a bombordo.

C) Luz branca de mastro.

D) Verde a boreste e encarnada a bombordo e luz de alcançado.

E) Luz encarnada de mastro.

27) Dentre as opções abaixo, aponte uma que justifica porque NÂO devemos usar água salgada no 
combate a um incêndio classe C?

A) A água causa grande espalhamento nas chamas em um incêndio classe C.

B) Poderemos indisponibilizar todos os circuitos elétricos, piorando a situação.

C) A água não resfriará o suficientemente o combustível em chamas.

D) A água não apagará o incêndio classe C.

E) A água salgada irá vaporizar e gerará gases altamente tóxicos. 

28) Em caso de emergência em águas interiores o canal indicado para se pedir socorro utilizando o 
rádio VHF é o:

A) Canal 10.

B) Canal 16.

C) Canal 36.

D) Canal 6.

E) Canal 26.

29) Qual a razão para NÂO Utilizarmos água num incêndio classe B?

A) A água não afasta o oxigênio da reação química.

B) A água nos daria um choque elétrico neste tipo de incêndio.

C) A água não consegue resfriar o combustível.

D) A água causaria danos ao material em chamas.

E) A água espalha ainda mais o combustível e aumentaria o fogo.
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30) Uma embarcação de esporte e recreio inscrita e classificada para navegação interior se for flagra-
da navegando em área de navegação oceânica será:

A) Autuada e deverá regressar (interromper singradura).

B) Inspecionada a apreendida.

C) Autuada, incorporada aos bens da União e leiloada.

D) Autuada e apreendida.

E) Autuada e seu Comandante será detido.

31) Uma importante providência em caso de queimadura grave em uma pessoa é:

A) Imobilizar o pescoço com colete cervical.

B) Prevenir a ocorrência do estado de choque.

C) Cobrir a região queimada com muito gelo. 

D) Aplicar iodo imediatamente.

E) Cobrir a região queimada com qualquer pomada disponível.  

32) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), em uma 
condição de visibilidade restrita, você ouve toques de sino rápidos durante cinco segundos em inter-
valos não superior a um minuto, isso significa que há uma embarcação:

A) No centro do canal.

B) De comprimento inferior a cem metros que está fundeada.

C) De propulsão mecânica em movimento.

D) De comprimento inferior a cem metros que está encalhada.

E) De propulsão mecânica parada sob máquinas.

33) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), durante 
uma manobra de desatracação do cais de um iate clube, você tenciona guinar para boreste. Para indi-
car sua intenção para outros barcos nas imediações você usará o apito ou buzina e soará:

A) Quatro apitos curtos.

B) Dois apitos curtos.

C) Um apito longo.

D) Dois apitos longos.

E) Um apito curto.

34) Se durante o dia eu avistar uma embarcação com um balão preto no mastro, ela estará:

A) Em serviço de dragagem.

B) Engajada em pesca de arrastro.

C) Fundeada.

D) Sem governo.

E) Pairando sob máquinas.

35) De acordo com o RIPEAM, os sinais sonoros que posem ser emitidos por apitos, buzinas ou ainda 
sinos, são utilizados em três situações:

A) Manobra, perigos diversos e em canais estreitos.

B) Manobra, advertência e em baixa visibilidade.

C) Manobra, risco de abalroamento e em canais estreitos.

D) Manobra, risco de abalroamento e em baixa visibilidade.

E) Manobra, advertência e risco de abalroamento. 
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36) O sinal lateral que fica a bombordo, de quem entra no porto, tem a cor:

A) Preta e encarnada.

B) Verde.

C) Encarnada.

D) Branca.

E) Azul.

37) A bóia de boreste emite luz, à noite, de cor:

A) Verde.

B) Branca.

C) Encarnada.

D) Azul.

E) Amarela.

38) No balizamento de uma hidrovia um sinal “Y” significa:

A) Trocar de margem.

B) Seguir margem.

C) Navegar no meio do canal.

D) Bifurcação de canal.

E) Seguir no meio do canal.

39) Além dos sinais que indicam ao navegante as ações a empreender para manter-se no canal, as 
regras para o balizamento fluvial prevêem ainda, símbolos para indicação de:

A) Águas seguras e áreas especificas.

B) Águas seguras e locais de fundeio.

C) Bifurcação de canal e águas seguras.

D) Perigo isolado e bifurcação de canal.

E) Perigo isolado e águas seguras.

40) Quais os formatos das bóias laterais de canal?

A) Quadrangular e esférico.

B) Retangular e cúbico.

C) Esférico e cúbico.

D) Cilíndrico, pilar, charuto ou cônico.

E) Piramidal e cúbico.
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1)  Havendo corrente de maré no local de atracação de uma embarcação, nós devemos aproveitar seu 
efeito e:

A)  Atracar a favor da corrente, para aproveitar seu efeito de encostar a embarcação ao cais.

B)  Atracar com um cabo dizendo para vante e outro dizendo para ré.

C)  Nunca devemos atracar contra corrente.

D)  Atracar contra a corrente, passando-se um cabo dizendo (na direção) para vante e outro dizente para 
ré.

E)  Esperar a corrente cessar para evitar seu efeito, que é prejudicial à manobra de atracação.  

2) A boia de arinque, que é utilizada por embarcações de grande porte, serve:

A) Para indicar o local onde a âncora está no fundo.

B) Para determinar o local onde podemos fundear com segurança.

C) Para evitar que a embarcação garre.

D) Para amarrar a embarcação num local próximo à marina.

E) Para medir a profundidade do local.

3) A água é um agente extintor que pode ser utilizado no incêndios em:

A) Líquidos inflamáveis.

B) Material sólido inflamável.

C) Metais inflamáveis. 

D) Equipamentos de navegação.

E) Motores elétricos.

4) Devo ter a bordo sempre extintores portáteis:

A) Para combater incêndios classe A.

B) Em bom estado de conservação visual.

C) Próximos ao convés principal.

D) Com as revisões anuais dentro da validade.

E) Em número determinado, de acordo com a lotação da embarcação.

5) Os sistemas fixos de combate a incêndio são:

A) Sistemas somente acionados no local de uso.

B) Sistemas existentes apenas em navios de grande porte.

C) Sistemas com difusores fixos.

D) Sistemas com mangueira e esguichos.

E) Sistemas acoplados à rede de aguada.

6) Os primeiros socorros são:

A) Tratamentos médicos nas emergências de bordo.

B) Medidas profiláticas de acidentes.

C) Operações de emergência a vítimas, em acidentes de trânsito. 

D) Medidas preventivas de acidentes.

E) Medidas emergenciais de prestação de socorro, antes do encaminhamento médico.
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7) Quando alguém de sua embarcação cair no mar você deve:

A)  Içar a bandeira alfa.

B)  Dar 3 apitos curtos.

C)  Dar 2 apitos longos.

D)  Jogar umas bóia salva-vidas, mantendo a pessoa no visual e mandar avisar a quem estiver na manobra.

E)  Telefonar para os bombeiros.

8) Havendo revezamento na balsa salva-vidas e para um melhor conforto de quem está na balsa:

A) Os que estão na água deverão pescar.

B) As luzes deverão ser apagadas durante à noite.

C) A água da chuva deverá ser consumida primeiro.

D) As roupas deverão ser trocadas para que os da balsa permaneçam com roupas sempre secas.

E) Os que estão na água deverão empurrar a balsa.

9) A bóia circular deve ser acondicionada a bordo bem visível e:

A) No convés principal.

B) Num armário da cabine de comando.

C) Em local de fácil retirada.

D) Na proa e na popa da embarcação.

E) Fresco e seco.

10) As balsas salva-vidas devem ser revisadas a cada:

A) 36 meses.

B) 18 meses.

C) 24 meses.

D) 48 meses.

E) 12 meses. 

11) A linha de arrebentação das ondas, ou no caso de lagos e lagoas onde se inicia o espelho d’água, 
é chamada de:

A) Linha de arrebentação.

B) Linha base.

C) Linha de maré.

D) Linha do espelho.

E) Linha d’água.

12) O registro da embarcação com 24metros ou mais de comprimento ou Arqueação Bruta maior que 
100, é feito no (a):

A)  Tribunal Marítimo, com a expedição da Provisão de Registro de Propriedade Marítima.

B)  No órgão de inscrição onde será emitido, além do Certificado de Inscrição, o Certificado de Registro 
de Propriedade marítima (CRPM).

C)  Prefeitura da cidade.

D)  Capitania dos Portos ou órgãos subordinados, com a emissão do Registro de Propriedade (RP).

E)  DPC, com a emissão do Certificado de Registro de Embarcação (CRE).
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13) As embarcações com propulsão somente a vela com classes padronizadas por “tipo” para tráfego 
exclusivamente no período diurno, estão dispensadas de dotar o material de salvatagem prescrito, exceto:

A) Lanternas.

B) Os coletes salva-vidas e os artefatos pirotécnicos.

C) As bóias e coletes salva-vidas.

D) Os coletes salva-vidas.

E) Extintor de incêndio e colete salva-vidas.

14) Após lavrado o outo de infração, o infrator disporá de:

A) 30 (trinta) dias úteis de prazo para apresentar sua defesa.

B) 7 (sete) dias úteis para apresentar sua defesa.

C) 30 (trinta) dias corridos de prazo para apresentar sua defesa.

D) 60 (sessenta) dias úteis de prazo para apresentar sua defesa.

E) 15 (quinze) dias úteis de prazo para apresentar sua defesa.

15) Quem estabelece os requisitos para homologação de Estações de Manutenção de Equipamentos 
de Salvatagem é:

A) A autoridade marítima.

B) A Diretoria de Hidrografia e Navegação.

C) O INMETRO.

D) O fabricante.

E) A IMO.

16) Após um naufrágio, se estivermos por muitos dias em balsa salva-vidas, em relação ao consumo 
de líquidos, o que deve ser evitado a todo custo?

A) A alimentação com rações constituídas de glicose.

B) A ingestão de água em abundância, se disponível.

C) A ingestão de água salgada.

D) A ingestão de água da chuva.

E) A alimentação com rações para náufragos.

17) Extintores utilizados em incêndios classe “B” são identificados por meio de:

A) Um triângulo azul.

B) Um quadrado vermelho.

C) Um círculo azul.

D) Um triângulo verde.

E) Uma estrela amarela.

18) A maior largura de um barco, medida de borda é chamada de:

A) Boca.

B) Través.

C) Calado.

D) Pontal.

E) Contorno. 
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19) As peças fixadas aos cais e trapiches que servem para fixarmos as espias das embarcações atra-
cadas chamam-se:

A) Postes.

B) Bigotas.

C) Fixadores.

D) Estralheiras.

E) Cabeços.

20) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), as mar -
cas em forma de balão (esfera), cones, etc. deverão ser exibidas:

A) Durante o dia ou noite.

B) Apenas em baixa visibilidade.

C) Em situação de manobra.

D) Apenas durante a noite.

E) Apenas durante o dia.

21) Em águas brasileiras, em que horário a Bandeira Nacional deverá ser içada na popa das embarca-
ções (exceto miúdas)?

A) Durante o dia e durante a noite.

B) Entre o nascer e o pôr do sol.

C) Entre o pôr e o nascer do sol.

D) Entre às 08:00 e 18:00hs.

E) Entre 08:00 e o pôr do sol.

22) Em que posição devemos deixar a vítima quando ela está sem batimentos cardíacos e sem respiração?

A) O mais natural possível, para não atrapalhar a respiração.

B) Deitada, com barriga para baixo (decúbito ventral).

C) Deitada de lado, com o lado do coração voltado para baixo.

D) Deitada, com a barriga para cima (decúbito dorsal).

E) Sentada, em decúbito dorsal.

23) No tocante ao uso de coletes salva-vidas é correto afirmar que:

A) Só serão vestidos em caso de necessidade.

B) É necessário estar vestido nos tripulantes e passageiros das embarcações miúdas.

C) É obrigatório estar vestido nos tripulantes e passageiros de todas as embarcações de lazer.

D) Só é obrigatório estar vestido nas crianças.

E) Só é obrigatório estar vestido nos passageiros e tripulantes do moto aquática. 

24) Qual a quantidade e classe da boia circular a bordo de uma embarcação miúda?

A) Uma boia circular da classe III.

B) Uma boia circular da classe V.

C) Uma boia circular de qualquer classe.

D) Qualquer classe, pois é opcional nas embarcações miúdas.

E) Duas boias circulares de classe V. 
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25) Quando eu navego, devo ter a bordo, além do Título de Inscrição, também os (as):

A)  Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM), Bilhete de Seguro (DPEM) e Carteira de Iden -
tidade (RG).

B)  Carteira de Habilitação Amador (CHA), Carteira de Identidade (RG) ou CNH e Bilhete de Seguro 
(DPEM).

C)  Carteira de Identidade (RG).

D)  Notas de Arqueação, Nota Fiscal do Casco e Nota Fiscal do Motor.

E)  Bilhete de Seguro (DPEM) e Carteira de Identidade (RG).

26) Quando o navegante gira o timão de uma embarcação em movimento para bombordo a sua proa 
se voltará para bombordo e o leme:

A)  Impulsionará a popa para boreste.

B)  Se voltará para a direita.

C)  Permanecerá a meio.

D)  Se voltara para boreste.

E)  Impulsionara a popa para bombordo.

27) Sabemos que a vítima de choque elétrico normalmente sofre vários traumas decorrentes deste 
acidente. Logo após afastar a vítima da fonte de energia elétrica deveremos:

A) Tratar primeiro o trauma que pode levar à morte mais rápida.

B)  Tratar primeiro os possíveis ferimentos.

C)  Estancar rapidamente as possíveis hemorragias.

D)  Tratar de imediato às queimaduras.

E)  Aplicar analgésicos nos locais afeados.  

28) Segundo a Lei Federal 9.537/97 (LESTA), o tripulante responsável pela operação e manutenção de 
embarcação, em condições de segurança, extensivas à carga, aos tripulantes e às demais pessoas a 
bordo é chamado de:

A) Chefe de segurança.

B)  Comandante.

C)  Capitão.

D)  Imediato.

E)  Armador.

29) Todos os sinais náuticos chamados de Sinais Cardinais têm as cores:

A) Preto e Amarelo.

B)  Encarnado e Preto.

C)  Encarnado e Verde.

D)  Preto e Branco.

E)  Verde e Amarelo.

30) As marcas de tope do sinal cardinal oeste são:

A)  Dois cones pretos, um sobre o outro base a base.

B)  Dois cones pretos, um sobre o outro, com os vértices para baixo.

C)  Dois cones pretos, um sobre o outro, com os vértices para cima.

D)  Dois cones pretos, lado a lado, com os vértices para cima.

E)  Dois cones pretos, um sobre o outro ponta a ponta.
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31) No Brasil a “direção convencional do balizamento”, ou seja, a numeração do balizamento cresce sempre:

A)  Indo para o mar e, no caso da navegação fluvial, subindo o rio. 

B)  Vindo do mar e, no caso da navegação fluvial, não já distinção.

C)  Indo para o mar e, no caso da navegação fluvial, descendo o rio.

D)  Vindo do mar e, no caso da navegação fluvial, descendo o rio.

E)  Vindo do mar e, no caso da navegação fluvial, subindo o rio.

32) O que são espias e para que servem?

A)  São cabos de retinida animal, vegetal ou sintética, que servem para prender a embarcação no fundo.

B)  São retinidas, que servem para conduzir os cabos de amarração.

C)  São cabos de amarração usados na faina (ação) de atracar uma embarcação.

D)  São correntes de metal usadas para ligar o navio à âncora.

E)  São cabos de aço ou ferro, que sevem para prender as amarras às âncoras, em embarcações de 
esporte e recreio.

33)  O procedimento para se pegar uma bóia, a fim de amarrarmos uma embarcação a ela, deve ser:

A)  Aproar a ela, com pouco seguimento.

B)  Dar máquinas atrás, ao passarmos pela bóia.

C)  Aproar a ela, com muito seguimento.

D)  Paralelo a ela e a favor da corrente, com muito seguimento.

E)  Paralelo a ela, com muito seguimento.   

34) Quando alguém cai na água, ou seja, “situação de homem ao mar”, e para retornar exatamente no 
rumo aposto sobre a esteira deixada pelo hélice, deve-se usar a:

A)  Manobra de Putin.

B)  Manobra de Zemane.

C)  Curva de Williams.

D)  Curva “Race Track”.

E)  Curva de Betake.

35) Os extintores de CO2 são utilizados prioritariamente em:

A)  Incêndios de equipamentos elétricos quando energizados.

B)  Incêndios da classe “A”.

C)  Incêndios de líquidos inflamáveis.

D)  Incêndios da classe “D”.

E)  Incêndios de materiais sólidos inflamáveis.

36) O primeiro método de extinção de incêndios, que consiste em reduzir a quantidade de oxigênio 
para menos de 16% chama-se:

A)  Arfagem.

B)  Carbonização.

C)  Resfriamento.

D)  Abafamento.

E)  Oxigenação.
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37) Um dos sintomas citados que NÂO acompanha a parada cardíaca:

A) Palidez.

B) Menina dos olhos dilatada.

C) Abaixamento da temperatura do corpo.

D) Ruborização da face.

E) Perda de sentidos.

38) Na respiração boca a boca, eu sempre devo:

A) Deixar a cabeça da vítima voltada para frente.

B) Deixar a cabeça da vítima livre.

C) Deixar a cabeça da vítima na posição lateral.

D) Deixar a cabeça da vítima voltada para trás.

E) Deixar a cabeça da vítima na posição normal. 

39) Num abandono de embarcação não devemos:

A) Saltar em cima da balsa salva-vidas.

B) Saltar na água.

C) Utilizar coletes salva-vidas.

D) Descer pela borda e escadas de quebra-peito.

E) Tentar avisar as embarcações próximas.

40) Em um naufrágio, a fadiga e o esgotamento resultantes de grandes privações muitas vezes con-
duzem a distúrbios mentais que podem tomar forma de extenso nervosismo, atividade excessiva e 
violenta ou de estafa. O melhor meio de evitá-los é:

A) Manter-se ocupado com as tarefas da balsa.

B) Pescar.

C) Permanecer.

D) Nadar uma vez por dia.

E) Procurar dormir e descansar o máximo possível.

01 D 11 B 21 E 31 A

02 A 12 A 22 D 32 C

03 B 13 C 23 E 33 A

04 C 14 E 24 D 34 C

05 B 15 A 25 B 35 A

06 E 16 C 26 A 36 D

07 D 17 B 27 A 37 C

08 D 18 A 28 B 38 D

09 A 19 E 29 A 39 A

10 E 20 E 30 E 40 E
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1) O cabo que prende a balsa à embarcação só deve ser cortado quando:

A) A embarcação estiver afundando.

B) Aá estiverem todos embarcados na balsa.

C) A balsa estiver pronta para navegar.

D) A balsa estiver furada.

E) Quase todos estiverem embarcados.

2) Todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações de es-
porte e recreio, em caráter não profissional é:

A) Aquaviário.

B) Tripulante.

C) Semiprofissional.

D) Armador.

E) Amador. 

3) Os danos causados aos sinais náuticos sujeitam o causador a:

A) Trabalhos comunitários.

B) Repará-los.

C) Suspensão da habilitação por 2 anos.

D) Inquérito policial.

E) Prisão domiciliar.

4) A autoridade marítima sustará o andamento de qualquer documento ou ato administrativo de inte-
resse de quem estiver em débito decorrente de infração até:

A) 12 meses.

B) Sua venda.

C) A regularização da embarcação.

D) Sua quitação.

E) 60 dias.

5) Extintores utilizados em incêndios classe “C” são identificados por meio de:

A) Um triângulo azul.

B) Um quadrado vermelho.

C) Um círculo azul.

D) Uma estrela amarela.

E) Um triângulo verde.

6) A Convenção Internacional que contém instruções para balizamento marítimo em canais de acesso 
a portos é chamada de:

A) STCW.

B) MARPOL.

C) CIS.

D) IALA.

E) SOLAS.
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7) Além do estancamento e torniquete, tuete, mento e tornicesso a portos  ou ato administrativo de 
interesse de quem estiver em dambém podemos tentar conter uma hemorragia numa perna:

A) Levantando a perna com hemorragia mais alto que o resto do corpo.

B) Ministrando sedativos para o paciente.

C) Ministrando ao paciente remédios anticoagulantes.

D) Colocando água quente na hemorragia.

E) Fazendo duplo torniquete.

8) Ao nos depararmos com uma pessoa afogada devemos deitá-la de costas e aplicar os mesmos pro -
cedimentos que utilizamos para:

A) Hipotermia.

B) Hemorragias.

C) Parada cardíaca.

D) Parada respiratória.

E) Pressão alta.

9) As boias dos sinais cardinais são as seguintes:

A) Perigo isolado.

B) Norte e sul.

C) Boreste e bombordo.

D) Norte, sul, leste e oeste.

E) Perigo conjunto.

10) As boias que indicam um quadrante (norte, sul, leste, oeste) seguro onde o navegante deve passar 
são chamados de:

A) Sinais laterais.

B) Sinais de águas seguras.

C) Sinais cardinais.

D) Sinais especiais.

E) Sinais de perigo.

11) As bolhas que aparecem nas queimaduras são uma proteção natural do organismo contra a entra -
da de bactérias e:

A) Não devem ser furadas.

B) Devemos cobri-las com um pano aquecido.

C) Devemos secá-las e ventila-las.

D) Devemos aplicar pomadas anestésicas sobre as mesmas.

E) Devem ser furadas e desinfetadas.

12) As instruções para operar, manusear e lançar os foguetes e dispositivos fumígenos estão contidas:

A) Na NORMAM-03/DPC.

B) Na NPCP.

C) Nos livros especializados.

D) Nas embalagens dos mesmos.

E) Na NORMAM-17/DPC.
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13) Assinale qual dos itens abaixo NÂO faz parte do conteúdo de uma balsa salva-vidas:

A) Coletes salva-vidas.

B) Pirotécnicos.

C) Âncora flutuante.

D) Kit de primeiros socorros.

E) Ração de água.

14) Como se chama o ato de amarrar uma embarcação ao cais ou trapiche?

A) Fundear.

B) Atracar.

C) Suspender.

D) Aduchar.

E) Abicar.

15) Dentre as alternativas abaixo, aponte a que MENOS contribui para a ocorrência de acidentes em 
embarcações de esporte e recreio:

A) Ocorrência de nevoeiro na região que será navegada.

B) Manutenção deficiente de todo o material da embarcação.

C) Excesso de velocidade da embarcação.

D) Condutores ingerindo bebidas alcoólicas antes de desatracar.

E) Embarcação conduzida por pessoa inabilitada.

16) Havendo oito (8) embarcações fundeadas numa mesma enseada convém que tenhamos o cuidado 
de manter:

A) As âncoras unhadas bem próximo uma da outra.

B) As rabetas das lanchas levantadas para não tocar nas espias.

C) Espaço suficiente entre elas para que possam girar em redor das âncoras.

D) Vigilância dia e noite.

E) Distância adequada de terra.

17) No tocante ao uso de coletes salva-vidas convém que antes de uma viagem se faça a(o):

A) Demonstração de uso dos coletes salva-vidas.

B) Empréstimo de colete de outro barco.

C) Contagem das crianças e adultos.

D) Contagem das pessoas a bordo.

E) Improvisação de coletes salva-vidas.

18) Um incêndio em um bote inflável fabricado em borracha sintética é considerado um incêndio da 
classe___ e deve preferencialmente ser combatido com _________.

A) D – CO2.

B) A – água.

C) A – espuma.

D) B – água.

E) C - água.
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19) Uma boa prática preventiva para evitar enjoos durante um passeio é:

A) Comer e beber moderadamente e tomar remédios antienjoo antes de iniciar o passeio.

B) Comer bebidas alcoólicas e comida gordurosa para forrar o estômago.

C) Tomar remédios antiácidos antes e tomar remédios antienjoo depois de iniciar o passeio.

D) Evitar beber água e sucos de frutas ácidas, que provocam enjoo.

E) Dormir pouco na noite anterior e não comer nada antes.

20) Um apito curto significa:

A) Estou guinando para boreste.

B) Estou parando máquinas.

C) Estou dando máquinas atrás.

D) Estou dando máquinas adiante.

E) Estou guinando para bombordo.

21) O balizamento de interior de porto obedecerá a regras definidas e deverá ser utilizado, pelo nave-
gante, como: 

A) Orientação para uma navegação segura.

B) Uma separação de locais e zonas de tráfego dos canais.

C) Uma possibilidade de uso, caso concorde.

D) Uma rota a ser seguida, obrigatoriamente, por qualquer embarcação.

E) Apenas um auxílio nas manobras de socorro de embarcações, em águas restritas.

22) As marcas de tope do sinal cardinal sul são:

A) Dois cones pretos, um sobre o outro, com os vértices para baixo.

B) Dois cones pretos, lado a lado, com vértices para cima.

C) Dois cones pretos, um sobre o outro ponta a ponta.

D) Dois cones pretos, um sobre o outro, com os vértices para cima.

E) Dois cones pretos, um sobre o outro base a base.

23) Quando a embarcação é levada pelo vento, maré ou corrente, arrastando pelo fundo sua âncora, 

diz-se, em linguagem marinheira, que ela está:

A) Fundeando.

B) Unhando.

C) Arrastando.

D) Garrando.

E) Agarrando.

24) Numa atracação com vento ou corrente, paralelos ao cais, deverei aproximar:

A) A favor da corrente ou vento e com pouco seguimento.

B) Com ângulo agudo ao cais e pouco seguimento.

C) Sempre contrário ao vento ou corrente, com ângulo menor que 45 graus em relação ao cais.

D) A favor da corrente ou vento e com muito seguimento.

E) A favor do que predominar e paralelo ao cais.
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25) O incêndio da classe A ocorre em:

A) Metais inflamáveis.

B) Materiais sólidos inflamáveis.

C) Materiais elétricos.

D) Gases.

E) Líquidos inflamáveis.

26) Devo ter a bordo sempre extintores portáteis:

A) Com as revisões anuais dentro da validade.

B) Para combater incêndios classe A.

C) Em bom estado de conservação visual.

D) Em número determinado, de acordo com a lotação da embarcação.

E) Próximos ao convés principal.  

27) O agente extintor dióxido de carbono (CO2) tem como funções principal e secundária, respectivamente:

A) Resfriar e abafar.

B) Abafar e resfriar.

C) Isolar e resfriar.

D) Resfriar e isolar.

E) Abafar e isolar.

28) São cuidados que devemos ter com os extintores CO2:

A)  Evitar dirigir o jato diretamente nas chamas para não agitá-las.

B)  Verificar o nível do agente extintor, abrindo sua tampa, e evitar segurar no difusor para não queimar a 
mão.

C)  Evitar o contato direto do jato com a pele e os olhos.

D)  Agitá-los antes, para que a reação química se faça.

E)  Evitar utilizá-lo em equipamentos energizados e ter cuidado ao inverter sua posição.

29) O agente extintor para incêndios classe “D” é:

A) Água.

B) Pó químico seco.

C) Espuma mecânica.

D) CO2.

E) Espuma química.

30) Estou na popa da embarcação e vejo sair fumaça no console da navegação. Qual extintor devo pegar?

A) CO2.

B) Pó químico seco.

C) Água.

D) Espuma.

E) Tanto faz.
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31) Caso o coração da vítima de um acidente a bordo não esteja batendo, eu devo iniciar:

A) A massagem corporal e administração de líquidos.

B) A massagem cardíaca externa.

C) O aquecimento do corpo.

D) A traqueotomia.

E) A respiração boca a boca.

32) O que deve ser atentado no caso de parada cardíaca que às vezes funciona de imediato?

A) Um murro forte no peito do paciente.

B) Uma respiração boca a boca.

C) O aquecimento do corpo do paciente.

D) Um choque elétrico no paciente.

E) Uma massagem nos punhos do paciente.

33) O colete salva-vidas deve ficar:

A) Amarrado à embarcação e em local bem fechado, para protegê-lo da ação do tempo.

B) Trancado em local seguro.

C) Num paiol da embarcação ou no compartimento de acomodações.

D) No convés principal, solto, para ser utilizado em caso de emergência.

E) Em local de fácil acesso em caso de necessidade, e nunca amarrado à embarcação.

34) Qual o nome do documento em que, o proprietário da embarcação de esporte e recreio, assume a 
responsabilidade pela condição de operação de sua embarcação?

A) Termo de responsabilidade.

B) Lista de verificação de equipamentos.

C) Título de propriedade.

D) Título de cessão.

E) Plano de navegação.

35) A reincidência, para efeito de gradação das penalidade, é a repetição da mesma infração em um 
período igual ou inferior a:

A) 12 meses.

B) 24 meses.

C) 6 meses.

D) 18 meses.

E) 3 meses.

36) Trafegar em área reservada a banhistas poderá suspender o certificado de habilitação em até:

A) 120 dias.

B) 90 dias.

C) 180 dias.

D) 30 dias.

E) 60 dias.
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37) As repetições na prática da mesma infração implicará, em caso de pena de multa ou suspensão do 
Certificado de Habilitação, se o próprio artigo que a impuser não estabelecer outro procedimento, na:

A) Multiplicação da penalidade por dois, três e assim sucessivamente.

B) Abertura do processo civil indenizatório.

C) Cassação do Certificado de Habilitação.

D) Prisão do infrator.

E) Abertura de inquérito policial.

38) O ordenamento do uso das praias compete:

A) À Diretoria de Portos e Costas.

B) Ao IBAMA.

C) Aos municípios.

D) Ao governo federal.

E) Aos Estados.

39) O aluguel de embarcações de esporte e/ou recreio para fins de uso comercial.

A) É permitido para empresas de pesca comercial.

B) É permitido para empresas que operem mergulho.

C) É proibido.

D) Só é admitido com a finalidade de recreação ou prática de esportes.

E) É permitido para empresas de turismo.

40) Extintores utilizados em incêndios classe “D” são identificados por meio de:

A) Um quadrado vermelho.

B) Um círculo azul.

C) Uma estrela amarela.

D) Um triângulo verde.

E) Um triângulo azul.

01 B 11 A 21 A 31 B

02 E 12 D 22 A 32 A

03 B 13 A 23 D 33 E

04 D 14 B 24 C 34 A

05 C 15 B 25 B 35 A

06 D 16 C 26 E 36 E

07 A 17 A 27 B 37 A

08 D 18 B 28 C 38 C

09 D 19 A 29 B 39 C

10 C 20 A 30 A 40 C
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1) A distância vertical da superfície da água até o pavimento principal (normalmente o convés) medida 
em qualquer ponto do comprimento do barco no costado é conhecido como:

A) Meia Borda.

B) Verdugo.

C) Borda Falsa.

D) Borda Livre.

E) Obras Vivas.

2) De acordo como Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), as mar-
cas em forma de balões, cones etc. utilizadas pelos barcos para sinalizar durante o dia diversas con-
dições são da cor:

A) Verde.

B) Branca.

C) Vermelha.

D) Amarela.

E) Preta.

3) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), devo 
acender as luzes de navegação do meu barco:

A) Entre 18:00h e 06:00h.

B) Entre 06:0h e 18:00h.

C) Entre o pôr do sol e às 06:00h do dia seguinte e em visibilidade restrita.

D) Entre o nascer e o pôr do sol e em visibilidade restrita.

E) Entre o pôr e o nascer do sol e em visibilidade restrita.

4) Numa hidrovia interior (Hidrovia Paraguai-Paraná) você se depara com uma placa branca con-
tendo a letra X na cor vermelha. Ela quer lhe indicar que você deve:

A) Bifurcação de canal.

B) Seguir pela margem esquerda do canal.

C) Trocar de margem.

D) Seguir pelo meio do canal.

E) Seguir pela margem direita do canal.

5) O grande criador e influenciador dos fenômenos meteorológicos sobre a superfície da terra é:

A) O calor emanado da terra.

B) A temperatura do planeta.

C) O solo.

D) O sol.

E) O ar atmosférico.

6) O movimento de uma embarcação motorizada, para vante ou para ré, é causado diretamente:

A) Pela aceleração do motor.

B) Pela ação das correntes marinhas sobre o casco.

C) Pela ação dos ventos sobre os panos.

D) Pelo giro do leme.

E) Pelo giro do hélice.
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7) Porque razão a água combate ao fogo por resfriamento?

A) Abaixa a temperatura de ignição.

B) Molha os combustíveis eliminados o comburente.

C) Reduz a temperatura do ambiente.

D) Retira o material aquecido da área.

E) Reduz a temperatura do oxigênio.

8) Quando a âncora, por algum motivo, não está bem presa no fundo e está deslizando pelo mesmo, 
permitindo que nosso barco fundeado saia do lugar, diz-se que a âncora: 

A) Soltou.

B) Largou.

C) Garrou.

D) Desenterrou.

E) Unhou.

9) Quando praticando navegação interior, em águas abrigadas, uma unidade de facho manual de luz 
vermelha será obrigatória somente para:

A) Embarcações miúdas.

B) Embarcações de pesca artesanal.

C) Embarcações a vela.

D) Embarcações de grande porte.

E) Embarcações de órgãos públicos.

10) Antes de sair para um passeio o proprietário de uma embarcação de esporte e recreio deverá 
deixar no seu clube náutico ou marina os dados referentes ao destino, hora de chegada, meios de 
comunicação, pessoas a bordo etc. Como se chama este documento a ser preenchido antes da saída? 

A) Informação de bordo.

B) Aviso de saída e chegada.

C) Relatório de dados para passeio.

D) Relatório de passeio.

E) Aviso de passeio.

11) O apito curto tem a duração de:

A) 2 segundos.

B) 1 segundo.

C) 4 a 6 segundos.

D) 3 segundos.

E) 1 minuto. 

12) As regras do RIPEAM se aplicam a:

A)  Todas as embarcações em mar aberto e em todas as águas a este ligadas, navegáveis por navios de 
alto mar, e para embarcações em águas interiores.

B)  Apenas as embarcações de alto mar.

C)  Apenas para as embarcações de esporte e recreio. 

D)  Apenas para as embarcações miúdas.

E)  Todas as embarcações em mar aberto e em todas as águas a este ligas, apenas navegáveis por em-

barcações de esporte e recreio.
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13) No rio onde duas lanchas de esporte e recreio navegam em rumos opostos, como deverá ser a 
manobra e quem tem preferência?

A)  A que vem contra a corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra na sua margem direita, 
sendo que a que vem contra a corrente tem preferência.

B)  A que vem contra a corrente deverá se posicionar na margem de bombordo mais próxima, e a outra 
no meio do rio, não havendo preferência de manobra entre elas.

C)  A que vem a favor da corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra na sua margem direita, 
sendo que a que vem a favor da corrente tem preferência.

D)  A que vem contra a corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra em qualquer margem, sen -

do que a que vem contra a corrente tem preferência.

E)  A que vem a favor da corrente deverá se posicionar no meio do rio e a outra na sua margem de bores -

te, sendo que a que vem a favor da corrente tem preferência.

 

14) São situações normalmente indicadas por balizamento, exceto:

A) Zonas de acidentes marítimos importantes.

B) Áreas onde estão sendo realizados serviços especiais.

C) Área de regatas e pontos de espera das eclusas.

D) Perigos naturais e limites laterais dos canais.

E) Novos perigos.

15) O balizamento de canal preferencial, tem as cores:

A) Verde e encarnada.

B) Branca e encarnada.

C) Branca e encarnada em listas verticais.

D) Branca e preta.

E) Preta e amarela.

16) São sinais de balizamento, exceto:

A) Sinais de emergência e sinais de espera.

B) Sinais laterais e sinais especiais.

C) Sinais de perigo isolado e sinais cardinais.

D) Sinais laterais e sinais cardinais.

E) Sinais cardinais e sinais laterais.

17) Para se utilizar o extintor de espuma, deve-se:

A) Apertar o gatilho e direcionar o jato para as chamas.

B) Virar o extintor, com a tampa para baixo, e dirigir o jato sobre a base das chamas.

C) Apertar o gatilho e direcioná-lo sobre os líquidos inflamáveis.

D) Retirar o pino de segurança e direcioná-lo sobre os equipamentos elétricos.

E) Abrir a válvula de acionamento.
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18) A vítima de hemorragia deve ser aquecida para:

A) Evitar sangramento.

B) Melhorar seu conforto.

C) Evitar o estado de choque.

D) Aumentar a pressão sanguínea.

E) Alimentar o calor.

19) Quando, por ocasião de um acidente a bordo, o acidentado não estiver respirando, devo preceder:

A) Uma verificação nas meninas dos olhos.

B) A massagem corporal e administração de líquidos.

C) Uma respiração boca a boca.

D) Um aquecimento no corpo.

E) Uma massagem cardíaca externa.

20) Caso exista risco de incêndio ou de explosão, em local próximo à vítima fraturada, eu deverei:

A) Removê-la primeiro do local de risco.

B) Dar combate ao risco primeiro, deixando a vítima esperando.

C) Realizar a imobilização rapidamente e, logo após, removê-la do local.

D) Abandonar o local.

E) Realizar a imobilização, independente do risco.

21) São perigos à embarcação em águas interiores, exceto:

A) Troncos de árvores, flutuando.

B) Pedras e bancos de areia.

C) Toras de madeira, flutuando.

D) Derelitos.

E) Correnteza dos rios e marolas.

 

22) Em naufrágios, a quantidade de água estipulada, na Marinha do Brasil, é de:

A) 2000 ml por dia por pessoa.

B) 1000 ml por dia por pessoa.

C) 500 ml por dia por pessoa.

D) 350 ml por dia por pessoa.

E) 700 ml por dia por pessoa.

23) A autoridade marítima sustará o andamento de qualquer documento ou ato administrativo de inte -
resse de quem estiver em débito decorrente de infração até:

A) Sua quitação.

B) A regularização da embarcação.

C) 12 meses.

D) sua venda.

E) 60 dias.
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24) A penalidade por conduzir embarcação em estado de embriaguez é:

A)  Suspensão do Certificado de Habilitação até noventa dias.

B)  Cancelamento do Certificado de Habilitação.

C)  Suspensão definitiva do Certificado de Habilitação.

D)  Suspensão do Certificado de Habilitação até cento e vinte dias. A reincidência sujeitará o infrator à 
pena de cancelamento do Certificado de Habilitação.

E)  Suspensão do Certificado de Habilitação até sessenta dias.

25) Segundo a RLESTA a navegação realizada em hidrovias interiores, assim consideradas rios, la-
gos, canais, lagoas, baias, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas é classificada 
como:

A) Cabotagem.

B) Fluvial.

C) Longo Curso.

D) Costeira.

E) Interior.

26) A quantidade de coletes salva-vidas a bordo de um barco classificado para esporte e recreio está 

diretamente relacionada:

A) À lotação estabelecida pelo Comandante.

B) À quantidade de pessoas legalmente autorizadas a embarcar.

C) À área de navegação onde o barco se encontra.

D) À lotação estabelecida pelo estaleiro construtor.

E) À profundidade da área a ser navegada.

 

27) Ao me deparar com uma vítima com fratura em uma perna NÂO devo:

A) Tentar colocar o osso no local.

B) Dar-lhe analgésicos.

C) Transportar a vítima.

D) Ministrar-lhe líquidos.

E) Confortá-la.

28) Como se chama o ato de soltar a embarcação que está ligada ao cais, passando a mesma à condi-
ção de embarcação em movimento:

A) Suspender.

B) Fundear.

C) Desatracar.

D) Atraca.

E) Demandar.
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29) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), se uma 
lancha que está em movimento nas imediações do meu barco faz soar um apito curto, então entendo 

que a lancha tem a intenção de:

A) Guinar para bombordo.

B) Fundear.

C) Guinar para boreste.

D) Dar a ré.

E) Parar sob máquinas. 

30) Deveremos ter muita cautela ou até mesmo NÃO deveremos nos fazer ao mar se tomarmos conhe -
cimento da chegada de um frente:

A) Quente.

B) Fria.

C) Mista.

D) Oclusa.

E) Estacionária.

31) Em caso de parada cardíaca é correto, de imediato, adotar a seguinte providência:  

A) Dar-lhe analgésicos. 

B) Dar-lhe água em abundância.

C) Massagear os membros e o tronco do acidentado.

D) Aplicar respiração boca a boca e massagem cardíaca.

E) Imobilizar a vítima.

32) Em embarcações miúdas existe um tipo de peça instalada nos conveses que servem para passar-
mos e darmos voltas em cabos e boças. Essas peças são chamadas de:

A) Enfrechates.

B) Cabrestante.

C) Enxárcias.

D) Mastros.

E) Cunhos.

33) Os dispositivos pirotécnicos (foguetes) e famígeros são obrigatórios:

A)  Para navios de grande porte.

B)  Para todas as embarcações, exceto as miúdas.

C)  Para todas as embarcações.

D)  Para todas as embarcações de médio e grande porte quando navegando em área costeira ou alto 
mar.

E) Para todas as embarcações de médio e grande porte, quando navegando em qualquer área de nave-
gação.
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34) Por ocasião da transferência de propriedade de um barco já inscrito, o novo proprietário deverá:

A)  Comprovar a propriedade com testemunhas e certidões emitidas em cartório.

B)  Apresentar nota fiscal do casco e do motor.

C)  Assinar novo Termo de Responsabilidade.

D)  Trocar o nome do barco.

E)  Renovar o Bilhete de Seguro (DPEM), mesmo que não esteja vencido.

35) Quando são verificados os sinais vitais de uma pessoa acidentada e inconsciente são observado (a)s:

A)  Sua respiração e fraturas.

B)  Seus batimentos cardíacos e respiração.

C)  Sua respiração e reflexos involuntários.

D)  Sua cor de pele e ouvidos.

E)  Seus batimentos cardíacos e lesões na cabeça.

36) Se você é náufrago, mas conseguiu comunicar sua posição para alguém em terra, você deve agora:

A)  Localizar a terra mais próxima.

B)  Improvisar uma vela e tentar navegar.

C)  Evitar sair do local onde se encontra.

D)  Tentar remar para chegar a terra mais próxima.

E)  Ir à direção da posição do barco de resgate.

37) Uma embarcação com mais de 12m de comprimento, quando praticando navegação em área inte-
rior (águas abrigadas) deve dispor a bordo de:

A)  Nenhuma boia circular.

B)  Quatro boias circular.

C)  Uma boia circular.

D)  Duas boias circulares.

E)  Três boias circulares.

01 D 11 B 21 D 31 D

02 E 12 A 22 C 32 E

03 E 13 E 23 A 33 E

04 C 14 E 24 D 34 E

05 D 15 A 25 E 35 B

06 E 16 A 26 B 36 C

07 A 17 B 27 A 37 D

08 C 18 C 28 C

09 D 19 C 29 C

10 B 20 C 30 B



07
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1) Dois apitos curtos significam:
R: Estou comando para bombordo.

2) As luzes de bordos de mastro e de alcançados são: 
R: Setorizadas para melhor identificar o movimento da embarcação à noite.

3) Embarcações de esporte e recreio de comprimento inferior a 12 metro exibem normalmente:
R: Luzes de bordo (verde e encarnada) combinadas e uma luz circular branca.

4) Uma embarcação exibindo três esferas dispostas em linha vertical, estará:
R: Encalhada 

5) O que se entende por balizamento?
R: É o conjunto de boias, pilares e balizas, que servem para indicar um caminho, perigos ou limites somente 
para embarcações a motor.

6) No Brasil a “direção convencional do balizamento”, ou seja a numeração do balizamento desce 
sempre:
R: Vindo do mar e, no caso da navegação fluvial, descendo o rio.

7) O objetivo principal dos sinais especiais é:
R: Indicar uma área ou peculiaridade mencionada em documentos náuticos.

8) Uma embarcação com um hélice apenas, com rotação no sentido anti-horário, com leme em movi-
mento para a vante tende a guinar para:
R: Bombordo muito rapidamente. 

9) Suspender, em manobra é:
R: Sair com a embarcação do local de fundeio, recolhendo a âncora.

10) Com incêndio a bordo, qual o seu posicionamento para dar o combate às chamas?
R: Mantenho-me a Barlavento das chamas e fumaça.

11) A água é um agente extintor que pode ser utilizado nos incêndios em:
R :Material sólido inflamável. 

12) Nas pequenas queimaduras, devemos:
R: Lavar com água e evitar romper a bolha.

13) A bóia cega:
R: Não emite luzes.

14) Qual é o único caso em que utilizamos um balizamento dobrado, ou seja, com sinais iguais.
R: Perigo isolado ainda não registrado na carta náutica.

15) A bóia de boreste emite luz, á noite, de cor:
R: Encarnada

16) As boias do balizamento podem ser, quanto à apresentação de luzes:
R: Cegas e Luminosas.

17) No balizamento de uma hidrovia um sinal “Y” significa:
R: Bifurcação de canal.

18) A identificação do balizamento, à noite, é feita por:
R:Rítmo de apresentação e cores das luzes.

19) Quando a embarcação é levada pelo vento, maré ou corrente, arrastando pelo fundo sua âncora, 
diz-se, em linguagem marinheira, que ela está:

R:Garrando.
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20) Devemos evitar fundear em área: 
R: Com possibilidade de ventos e correntes muito fortes.

21) Quando se deseja retornar a navegar no rumo aposto exatamente em cima da esteira (marca dei-

xada pelo hélice) manobra de guinada deve-se usar a:
R: Curva de Boutakow OU ou Curva de Williamson.

22) Qual das condições abaixo não é característica de um bom fundeadouro?
R:Ter um fundo de má tença.

23) O agente extintor para incêndios classe “D” é:
R: Pó químico seco.

24) Se constatamos que nosso barco vai fundear, devemos pular na água:
R: Por barlavento 

25) Um barco com muito peso a meia nau e pouco pesa na proa e popa deve vir a quebrar ao meio em 
caso de tempestade. Nesta situação diz-se que ele está com:

R: Contra- Alquebramento.

26) Visando a doção de medidas preventivas para salvaguarda da vida humana, a segurança da navega -
ção e a prevenção da poluição no mar, as marinas, clubes e entidades desportivas náuticas deverão ser:

R: Cadastradas nas Capitanias dos Portos/Delegacias/Agencias de sua área de jurisdição.

27) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM), em uma 
embarcação que navega em um canal estreito em que a ultrapassagem não é segura sem a concordân -
cia de ambos, qual é a sequência correta de apitos para indicar a intenção de ultrapassagem de outra 

embarcação por bombordo dela?
R: Um longo, um longo, um curto, um curto.

28) Três apitos curtos significam:

R: Estou dando maquinas atrás.

29) Embarcação menor que 50 metros de comprimento exibindo uma luz branca onde melhor possa 
ser vista está:
R: Fundeada.

30) São sinais de perigo, exceto:

R: Um balão preto içado no mastro principal ou onde melhor possa ser visto.

31) Embarcações de esporte e recreio de comprimento inferior a 12 metros exibem normalmente:
R: Luzes de bordo (verde e encarnada) combinadas e uma luz circular branca.

32) Uma embarcação de esporte e recreio deverá evitar cruzar uma via de tráfego. Porém se for neces -
sária tal manobra, deverá fazer:

R: De forma a cruzar perpendicularmente a via de tráfego que é o caminho mais curto e o mais rápido 
possível.

33) O termo “embarcação com capacidade de manobra restrita” designa uma embarcação que:

R: Devido à natureza dos seus serviços, se encontra restrita em sua capacidade de manobras.

34) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), como é 
definida dentre as alternativa abaixo, uma embarcação a motor pescando de corrico (linha e anzol de 
pesca lançados pela popa)? 

R:Embarcação engajada na pesca.

35) Durante um incêndio, quando utilizamos o extintor de CO2 estamos combatendo fogo por: 
R: Abafamento.
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36)  De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), um navio 
que, durante o dia, está com manobra restrita devida ao seu calado deverá içar que marcas no mastro?
R: Um cilindro preto.

37) Durante a entrada num canal de acesso a um ponto você se depara com uma boia lateral toda ver -
de. Neste caso você a deixara:  
R:Por bombordo do seu barco.

38) Em embarcações miúdas existe um tipo de peça instalada nos conveses que servem para passar-

mos e darmos voltas em cabos e boças. Essas peças são chamadas de:
R: Cunhos.

39) A mais grave de todas as queimaduras é conhecida como queimadura de:

R: 3º Grau.

40) Ao navegar em águas interiores, eu me deparei com uma boia preta, com uma faixa amarela hori-
zontal, com dois cones pretos com marca de tope, um sobre o outro, base a base. Estava próximo a 
uma bóia:

R: Cardinal Leste.

41) As instruções sobre tipo e quantidade de extintores portáteis para um barco destinado especifica-
mente a esporte e recreio estão contidas na (o).

R: NORMAM-03/DPC.

42) As medidas que adotamos em caso de um acidente a bordo para evitar o agravamento de aciden-
tados enquanto nosso barco busca socorro médico definitivo são chamadas tecnicamente de: 
R: Primeiros Socorros.

43) De acordo com o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), um na-
vio que, durante o dia, está com manobra restritiva devida ao seu calado deverá içar que marcas no 
mastro?

R: Um cilindro preto. 

44) É correto afirmar que a medida que vamos retirando peso de bordo:
R: A borda livre aumenta e o calado diminui

45) Para que é utilizado o torniquete?
R: Estancar hemorragias muito grandes.

46) A sobrevivência do náufrago depende do período de permanência na água em função da:

R: Temperatura da água do mar.

47) Em um naufrágio, a fadiga e o esgotamento resultantes de grandes privações muitas vezes con-
duzem distúrbios mentais que podem tornar forma de extenso nervosismo, atividade excessiva e 
violenta ou de estafa. O melhor meio de evitá-los é:

R: Procurar dormir e descansar o máximo possível.

48) As rações modernas tem principalmente em sua composição:
R: Proteína

49) No caso de afogamento proceder do seguinte modo:
R: Deite o afogado de lado para vomitar a água que bebeu, tire a roupa molhada e aqueça-o 

50) Toda embarcação deve ser inscrita no(a): 

R: Capitania dos Portos ou órgãos subordinados.

51) O ordenamento do uso das praias compete:
R: Aos municípios.
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52) Os extintores utilizados em incêndios de classe “D” são normalmente conhecidos como:
R: Extintores a “pó seco”.

53) A ligação da âncora (ferro) ao barco para que possa fundear, quando é constituído de elos de 

correntes, chama-se:
R: Amarra.

54) Ao constatar qualquer irregularidade nos sinais náuticos ou auxílios à navegação, qual deve ser 
a atitude do navegante?

R: Informar o fato ao Agente da Autoridade Marítima local.

55) Ao me deparar com uma bola cardinal NORTE, eu entendo que é PERIGOSO navegar:
R: Ao sul da boia. 

56) As bolas para fundeio de embarcações, localizadas em marinas, clubes náuticos ou locais de 
apoio estão ligadas por uma amarra a um elemento que fica no fundo do mar denominado (a):
R:Poita.

57) Em qual das situações abaixo é dispensado o uso da Bandeira Nacional nas embarcações nave-
gando?
R: Nas embarcações miúdas, em qualquer horário.

58) O comprimento da amarra a ser largada (filame) em um fundeio em que a demora for maior, em 
caso de bom tempo e mau tempo, respectivamente, será de:
R: Cinco vezes e três vezes a profundidade do local.

59) Quando citamos a expressão “vento nordeste” significa vente:

R: Vem da direção nordeste.

60) Quanto aos nomes de embarcações registradas:
R: Não deveram ser autorizados nomes que causem constrangimentos.

61) Em todos os portos brasileiros, ao sair do porto com sua embarcação em direção ao mar aberto 
você deverá deixar por boreste de seu barco as boias laterais de cor:
R: Verde.

62) Estão dispensadas de dotar embarcações de sobrevivência:
R: Embarcações empregadas na Navegação Interior.

63) Incêndios da classe “D” são melhores combatidos pelo uso de extintores de:

R: Pó químico.

64) Manter a disciplina a bordo de uma embarcação em movimento é responsabilidade do(s):
R: Comandante.

65) O peso e tamanho da âncora adequada para um determinado barco está diretamente relaciona-
da(o) a (ao).
R) Deslocamento e tamanho do barco.

66) Para arrancar uma âncora devemos posicionar nosso barco exatamente sobre a âncora e arrancá-la 
quando a amarra estiver no sentido vertical. Esta ato de arrancar a âncora do fundo é chamado de:
R: Suspender. 

67) Os primeiros socorros são:

R: Medidas emergenciais de prestação de socorro, antes do encaminhamento médico.

68) A vítima de choque elétrico precisa:
R: Ser afastada do contato com a corrente elétrica, utilizando material não condutor de eletricidade.
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69) Caso o número de náufragos seja maior do que a disponibilidade das balsas, deverá ser previsto 
um revezamento para ficar dentro da balsa.
R: De todos que estiverem em boas condições físicas. 

70) O registro da embarcação com 24 metros ou mais de comprimento, ou Arqueação Bruta maior 
que 100, é feito no (a):
R: Tribunal Marítimo, com a expedição da Provisão de Registro de Propriedade Marítima.

71) Uma embarcação classificada como de alto-mar, quando navegando em local de sua classe, só 

poderá ser conduzida por:
R) Capitão-Amador.

72) O comandante, no exercício de suas funções e para a garantia da segurança das pessoas, da 

embarcação a da carga transportada, pode:
R: Ordenar o desembarque de qualquer pessoa.

73) A embarcação apreendida deve ser recolhida a local determinado pela:
R: Representante da Autoridade Marítima.

74) Quando uma embarcação classificada na navegação de mar aberto (alto-mar) estiver navegando 
em águas interiores, qual a sua dotação mínima exigida quanto a salvatagem e equipagem de nave-
gação?

R) A da navegação de interior de porto.

75) Trafegar em área reservada a banhistas poderá suspender o Certificado de habilitação em até:
R: 60 dias.

76) O ordenamento do uso das praias compete:
R: Aos municípios.

77) Embarcações de propulsão a motor ou à vela poderão se aproximar da linha base para fundear 

não haja nenhum dispositivo contrário estabelecido pela autoridade competente. Toda aproximação 
deverá ser feita:
R: Perpendicular à linha base e com velocidade não superior a 3 (três) nós, preservando a segurança dos 
banhistas.

78) A embarcação deverá ser rapidamente manobrada para que:
R: As pessoas fiquem a barlavento do foco de incêndio.
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