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Caros alunos!  

 

É com grande satisfação que comentamos a prova do SMV2019 para Oficiais. O motivo de nossa 

satisfação é o seguinte: A prova foi inteiramente abordada em nosso curso!! 

É uma felicidade enorme sabermos que pudemos contribuir com o sucesso de vocês. Recebemos 

centenas de retornos de alunos agradecendo pelo direcionamento dado e pela qualidade dos 

esquemas e aulas, os quais levaram nossos alunos a terem um excelente desempenho nessa prova. 

 

No geral, a prova veio com um nível de dificuldade menor do que a realizada em MAR/2018. Nesse 

caso, o maior problema para os alunos é exatamente não poder “escorregar” em nenhuma questão! 

 

Infelizmente, só vislumbramos hipóteses de recurso em uma questão de liderança. A prova veio bem 

literal, então ficou difícil questionar a banca. 

 

Sem mais delongas, vamos iniciar a correção! 
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1-PROVA COMENTADA – SMV2019 OFICIAIS 

 

Comentários: 

Quantas vezes eu falei pra decorar o quadrinho dos níveis de liderança? Quem viu o resumo?rs 

(A)Errado. Liderança DIRETA é mais presente  nos escalões inferiores! 

(B)Errado. Liderança DIRETA  é mais presente  nos escalões inferiores (e não superiores)! 

(C)Certo. Exatamente como no slide! Líder Estratégico = + Distante ; +Indireto 

(D)Errado. Misturou tudo! A liderança mais presente nos escalões INFERIORES, com contado 
constante = Liderança DIRETA (viajaram no transacional). 

(E)Errado. Segundo o EMA-37, líderes DIRETOS devem ser especialistas técnicos.  

 

LIDERANÇA 
ESTRATÉGICA

•+INDIRETA

•+DISTANTE

• LÍDERES:

• 1) Preparam instituição p/ FUTURO (Objetivos de Longo Prazo)

• 2)Identificam o que é importante com relação ao pessoal, material, logística e tecnologia

• 3)Transformam programas conceituais/políticos em → iniciativas práticas/concretas

LIDERANÇA 
ORGANIZACIONAL

•→Organizações de MAIOR ENVERGADURA, normalmente  = ESTADO MAIOR. 

•→Influência dos líderes → INDIRETA → expedem políticas/diretivas 

•→Por não haver proximidade → resultados de suas ações são frequentemente MENOS 
VISÍVEIS e MAIS DEMORADOS. 

•→a presença desses líderes em momentos e lugares críticos aumenta a confiança e a 
performance dos seus liderados

LIDERANÇA DIRETA

•→1ª linha de liderança

•→contato FACE A FACE com o subordinado e é mais presente nos ESCALÕES INFERIORES

•→Líderes são ESPECIALISTAS técnicos +  conhecem bem a equipe/equipamentos
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Gabarito: Letra C 

 

 

 

Comentários: 

Pessoal, que questão goiaba! Estava no artigo, mas dava para matar por eliminação. 

Percebam os absurdos das alternativas! 

(A)Errado. Jerônimo participou na luta dos franceses no MARANHÃO! Villegagnon  = Rio de janeiro! 

(B) Errado.  O verso trata da necessidade portuguesa de trazer os índios para perto, “instruindo-os” 
na fé católica, “amansando” a população indígena, “bárbara e insolente”, a partir de sua 
cristianização. 

(C) Errado. Jerônimo participou da expulsão dos franceses no Maranhão e não no Rio de Janeiro, na 
ilha de Villegagnon. 

(D) Errado. Nada a ver! Quem se estabeleceu em Pernambuco e Bahia foram os holandeses. 

(E)Certo. Perfeito! Dois desafios dos portugueses = expulsar os franceses + conseguir apoio dos 
índios, para conseguir se estabelecer no norte do Brasil. Estava na nossa aula sobre Jerônimo! 

“Primeiramente, vamos relembrar que os franceses continuaram com o tráfico marítimo na costa 
brasileira, após a derrota no Rio de Janeiro. Seu eixo de atuação, porém, deslocou-se para o norte.  
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Desde o final do século XVI, o Maranhão passou a ser um local regularmente frequentado por navios 
franceses. Na atual Ilha de São Luís havia uma pequena povoação de franceses, em boa 
convivência com os índios, também tupinambás, que habitavam o local. 

E qual eram os dois desafios principais dos portugueses com essas ocupações? Primeiro, expulsar 
os franceses, é claro. Mas para isso, era fundamental o apoio da população indígena, 
principalmente porque diversas tribos eram aliadas dos franceses. Para isso, a família Albuquerque 
foi fundamental.” 

Gabarito: Letra E 

 

 

Comentários: 

(A) ERRADO. Sua principal missão era combater os FRANCESES que contrabandeavam pau-brasil. 

(B) ERRADO. A missão fora cumprida por Martim Afonso de Souza. 

(C) ERRADO. Os franceses contrabandeavam pau-brasil e não cana-de-açúcar! 

(D) CORRETO. Exatamente como no nosso esquema visto nas aulas! 

(E) ERRADO. Alternativa sem pé nem cabeça! 
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GABARITO: D 

 

 

 

MISSÃO DE EXPEDIÇÃO DE 
MARTIM AFONSO DE 

SOUZA

COMBATER OS FRANCESES

DESCOBRIR TERRAS E 
EXPLORAR RIOS

ESTABELECER NÚCLEOS DE 
POVOAÇÃO
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Comentários: 

Pessoal, vamos ver o esquema das nossas aulas acerca das características dos navios: 

 

Cores do navio: Antigamente, os navios eram pintados na cor preta, costume dos fenícios, pois era 
mais barato conseguir betume. 

Os navios mercantes usam no jeque a bandeira da companhia a que pertencem; porém, alguns 
usam a bandeira identificadora de sua companhia na mastreação.  

 

Assim, fácil vocês perceberem os erros: 

(A) ERRADO. Essa bandeira fica na PROA! Há uma bandeira, na proa, chamada jeque (do inglês 
"jack") que identifica, dentro de cada nação soberana, quem tem a responsabilidade sobre o navio! 

(B) ERRADO. O costume de pintar os navios de preto está correto, mas era dos FENÍCIOS e não dos 
gregos! 

(C) CORRETO  Exatamente como vimos nas tradições navais. 

(D) ERRADO. A bandeira do cruzeiro fica na proa com o navio no porto e com o navio no mar ela é 
arriada. 

(E) ERRADO. A bandeira do cruzeiro possui 21 estrelas e não 27! 

GABARITO: C 

 

Características dos 
Navios

O nome é gravado na proa (parte da 
frente), em ambos os bordos (lados), na 

chamada bochecha do navio.

A bandeira, na popa, identifica a 
nacionalidade do navio, país que sobre ele 

tem soberania

há uma bandeira, na proa, chamada jeque 
(do inglês "jack") que identifica, dentro de 

cada nação soberana, quem tem a 
responsabilidade sobre o navio!

Na nossa Marinha, o jeque é uma bandeira 
com vinte e uma estrelas - a bandeira do 

cruzeiro.
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Comentários: 

Galera, vimos nas nossas aulas que a hierarquia era a ordenação da autoridade, era aquele 
escalonamento dos postos e graduações. Vejam o esquema que colocamos no nosso resumo 
teórico: 

 

 

Assim, a alternativa correta é a letra (A). 

 

GABARITO: (A) 
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Comentários:Batemos bastante nessa tecla nas aulas. Temos os Oficiais, praças e praças especiais, 
conforme o nosso esquema abaixo. Isso está bem explícito no Estatuto dos Militares: 

 

Assim, o nosso gabarito é a letra (E) 

GABARITO: (E) 
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Comentários: Galera, nas nossas aulas eu dei um bizu a vocês sobre essas questões de sino: basta 
dividir a meia hora do quarto por dois. Nessa questão, se ele pede a 4ª meia hora, era só dividir 4 
por 2 = 2 batidas dobradas. Se fosse a 5ª meia hora seria 5/2 = 2,5 ou seja, duas dobradas e uma 
singela. 

De qualquer forma, sabendo o quadro acima, que colocamos na nossa revisão, dava para matar 
também. 

GABARITO: (D). 

 

 

Comentários:  

Talvez a questão mais difícil da prova. Estava no artigo sobre tecnologia. Mesmo assim, enfatizamos 
para focar em tudo que fosse relacionado ao Brasil! 

Outras construções feitas no Arsenal da Corte na década de 80:  
 

1ª meia-hora do quarto Uma batida singela 

2ª meia-hora do quarto Uma batida dupla 

3ª meia-hora do quarto Uma batida dupla e uma singela 

4ª meia-hora do quarto Duas batidas duplas 

5ª meia-hora do quarto Duas batidas duplas e uma batida singela 

6ª meia-hora do quarto Três batidas duplas 

7ª meia-hora do quarto Três batidas duplas e uma batida singela  

8ª meia-hora do quarto Quatro batidas duplas 
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-em 1887 (lançado ao mar em 90 e completado em 93) é iniciada a construção do 
Cruzador Tamandaré, de 4.537 toneladas, até hoje o maior navio de guerra construído 
no Brasil;  

 

Vejam que a banca foi enfática ao considerar a nossa bibliografia “segundo Vidigal (2000)”. Apesar 
das denominações de cruzador  e encouraçado não serem muito precisas, não vislumbramos 
possibilidade de recurso. 

Gabarito: Letra D 
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Comentários: 

Pessoal, vamos confrontar as alternativas com os conceitos vistos nas nossas aulas: 

a) A gola do marinheiro é bastante antiga. Era usada para proteger a roupa das substâncias 
gordurosas com que os marujos untavam o "rabicho" de suas cabeleiras. 

 Exatamente como no texto das tradições navais! 

 

b) e d)

 

c) 

 

d) 

 

GABARITO: (C) 

 

 

Comentários: 
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(A)Errado. É justamente o contrário, conforme quadrinho. Esse estilo é indicado para assuntos de 
natureza técnica, onde o líder atribui a assessores a tomada de decisões especializadas, deixando-
os agir por si só. 

(B)Errado. Trocou DELEGAR por centralizar. 

(C)Certo. Exatamente! O líder delega funções de natureza técnica (especializadas) para poder focar 
em outras coisas.  

(D) Errado. Está é uma das características da liderança transformacional, onde o líder precisa de um 
engajamento maior dos liderados e de que eles se comprometam mais do que o normal com a 
missão. Falamos na revisão de véspera! 

(E)Errado. Mais um quadrinho da revisão de véspera. Trata-se de característica da Liderança 
Orientada para o Relacionamento.

 

GABARITO: (C) 

Liderança Delegativa

Líder precisa ser ALTAMENTE 
qualificado/motivado

Líder deve delegar com 
CONTROLE (saber o QUE, 

QUANTO  e para QUE 
subordinado está delegando).

Expressão-chave: 
NATUREZA TÉCNICA + 

ASSESSORIA. 

Liderança Orientada 
Para o Relacionamento

FOCO DO LÍDER 
MANUTENÇÃO/FORTALECIMENTO 

DAS RELAÇÕES PESSOAIS E DO 
GRUPO

PODE SER ÚTIL EM 
SITUAÇÕES DE TENSÃO, 

FRUSTRAÇÃO, INSTATISFAÇÃO E 
DESMOTIVAÇÃO.
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Comentários: Após a Revolução do Porto, D. João retorna a Portugal e deixa D. Pedro I como regente 
no Brasil. Porém, aos portugueses também era interessante que D. Pedro I voltasse para Portugal e 
não houvesse nenhum entrave para o retorno do pacto colonial. 

 

GABARITO: (E) 

 

 

Comentários: 

Tratamos bastante sobre esse assunto de bandeiras nas nossas aulas. Falamos diversas vezes que 
quando  o navio está no porto, a Bandeira Nacional fica no Pau da bandeira, na popa! 
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GABARITO: (A) 

 

 

Comentários: 

O Conselho Militar de Defesa é órgão de assessoria direta do Presidente da República. A LC97/99 
nos traz a composição desse Conselho, qual seja, CEMCFA e comandantes da Marinha, Exército e 
Aeronáutica. Vejam o esquema que colocamos na nossa aula: 
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GABARITO: (B) 

 

 

Comentários: 

Estudamos que os agrupamentos de militares com postos/graduações afins formam os Círculos 
Hierárquicos. Vamos ver como escrevemos no nosso resumo: 
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GABARITO: (A) 

 

 

Comentários: 

Pessoal, lembro de ter comentado com vocês que dificilmente a banca traria algo muito diferente 
na END, pois ela era muito extensa! E se trouxesse, muito provável que seria algo sobre a Marinha. 
Pois bem, tivemos duas questões de END.  

Nessa primeira, bastava você saber as diretrizes da END. Demos muita ênfase nas aulas sobre o 
trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença! 
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GABARITO: (B) 

 

 

Comentários: 

Nessa segunda questão sobre a END, a banca foi um pouco mais a fundo, mas repare que 
destacamos em nossas aulas a importância de você saber que o SMO é essencial para a GARANTIA 
DA DEFESA NACIOAL, por isso deve ser mantido e reforçado! 

 

GABARITO: (B) 
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Comentários: 

Segundo as tradições navais, sobre a continência, temos que: 

“Conforme visto anteriormente, a continência é uma saudação entre militares. Ao cumprimentar 
um civil, o militar quando fardado, poderá fazer-lhe uma continência, como cortesia, além de dar-
lhe o usual aperto de mão. 

A continência individual deve ser exigida e sua retribuição pelo mais antigo é obrigatória. Não faz 
parte dos costumes navais desfazer a continência com batida da mão à coxa, provocando ruído. A 
continência deve ser feita com correção, vivacidade, elegância, energia e franqueza. Da mesma 
forma, cabe ao superior responder o cumprimento de maneira semelhante. A continência mal 
executada é sinônimo de displicência, o que não condiz com os valores militares. A continência 
individual não representa apenas uma manifestação de respeito ou de apreço a um indivíduo em 
particular; trata-se também de um ato público que expressa a cortesia entre os membros de uma 
corporação. 

A continência individual é prestada pelo militar fardado e não deverá ser executada quando este 
estiver em trajes civis.” 

 

Observe que marquei em cores diferentes todas as partes que foram trazidas nas alternativas. 

Fácil verificarmos que a opção correta é a letra (E) 

GABARITO: (E) 
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Comentários: 

Galera, segundo a versão do EMA-137 na qual se baseou a banca: 

A liderança autocrática é baseada na autoridade formal, aceita como correta e legítima 
pela estrutura do grupo. 
 

Porém, sabemos que a versão mais atual a liderança autocrática passou a se chamar liderança 
centralizadora. Chamei atenção diversas vezes pra isso! Aqui cabe recurso, mas se a banca não 
acatar, teremos acertado! 

Ao acessarmos https://www.marinha.mil.br/content/publicacoes , notamos que o EMA-137 REV1 
MOD1 nos traz, em seu capítulo 1, na página 1-6, item 1.4.1:  

 

 

Há uma contradição clara entre as versões disponibilizadas nos sítios dos diversos distritos navais e 
no sítio principal da marinha, mencionado anteriormente, como se observa no EMA-137 
disponibilizado, por exemplo, na bibliografia sugerida pelo 1ºDN 
(https://www.marinha.mil.br/com1dn/sites/www.marinha.mil.br.com1dn/files/upload/AP%C3%8ANDICE

%20VI-%20Programa%20Bibliografia%20Atualizada-2019_0.pdf e https:// 
www.marinha.mil.br/com1dn/sites/www.marinha.mil.br.com1dn/files/upload/EM A 

%20137%20CAP%C3%8DTULO%201%20REV.1_1.pdf). 

Observamos também a discrepância no 8º DN, por exemplo, que considera o conceito 
“centralizador” como correto 
(https://www.marinha.mil.br/com8dn/sites/www.marinha.mil.br.com8dn/files/upload/smv-2018-

bibliografia-6-6.pdf). 

Sendo assim, solicitaremos a anulação da questão. 

Gabarito: Letra A, anulável 

 

https://www.marinha.mil.br/content/publicacoes
https://www.marinha.mil.br/com1dn/sites/www.marinha.mil.br.com1dn/files/upload/AP%C3%8ANDICE%20VI-%20Programa%20Bibliografia%20Atualizada-2019_0.pdf
https://www.marinha.mil.br/com1dn/sites/www.marinha.mil.br.com1dn/files/upload/AP%C3%8ANDICE%20VI-%20Programa%20Bibliografia%20Atualizada-2019_0.pdf
https://www.marinha.mil.br/com8dn/sites/www.marinha.mil.br.com8dn/files/upload/smv-2018-bibliografia-6-6.pdf
https://www.marinha.mil.br/com8dn/sites/www.marinha.mil.br.com8dn/files/upload/smv-2018-bibliografia-6-6.pdf


Profs. Alan Hirt e Luiz Felipe da Rocha 
Prova SMV2019 Oficiais comentada 
 

 

 

   21 
27 

 

Comentários: 

A flâmula de comando fica no topo do mastro dos navios, possui 21 estrelas e indica que o navio é 
comandando por um Oficial da Marinha! 

Vamos ver como revisamos isso para a prova: 

 

GABARITO: (B) 
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Comentários: 

Os setores espacial, cibernético e nuclear são estratégicos para a Defesa do País; devem, 
portanto, ser fortalecidos. 

 

Lembram disso? Aparece várias vezes na PND, e colocamos no quadrinho também: 

 

Gabarito: Letra B 

 

 

Alcançar o 
desenvolvimento e 

autonomia  nacional

Por meio do domínio 
crescentemente autônomo 

de tecnologias sensíveis 
nos setores:

Espacial

Cibernético

Nuclear
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Comentários: 

Pessoal, acho que comentamos essa questão umas duzentas vezes nas aulas rs. 

Enfatizamos muito para que vocês não confundissem a nomeação com a indicação. De acordo com 
a Lei Complementar 97/99, a INDICAÇÃO é pelo MINISTRO DA DEFESA e a NOMEAÇÃO pelo 
PRESIDENTE. 

GABARITO: (A) 

 

 

 

 Comentários: 

O Comandante do navio é uma figura de representação do navio. É claro que ele quem dá as ordens 
finais, mas, no dia-a-dia, o Oficial que faz essas ordens emanadas pelo comandante acontecerem é 
o Imediato. Por isso ele é considerado o Oficial executivo do navio! 

Vejam como abordamos isso na nossa revisão! 

 

 

GABARITO: (E) 
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Comentários:  

Quantas vezes eu falei que isso era uma questão em potencial, pois já havia caído em concursos 
civis? Quem viu o resumo acertou essa questão rindo! Defesa Nacional = medidas e ações! 

 

Gabarito: Letra E 

Comentários: 

Defesa Nacional

Conjunto de medidas e 
ações do Estado para a 

defesa do(a)(s): (ênfase no 
campo militar)

Território

Soberania

Interesses nacionais
contra ameaças 

preponderantemente 
externas, potenciais ou 

manifestas.
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Comentários:Meus amigos, essa não tinha jeito. Eu falei para vocês que o “BIZU” era decorarem os 
valores militares e os deveres. Os preceitos de ética possuíam muitos incisos e o ideal seria decorar 
valores e deveres, para fazer por eliminação. 

Nessa questão, bastava saber os valores mesmo. Questão bem direta. Vejamos: 

 

 

GABARITO: (D) 
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Comentários: 

No final do texto relativo às tradições navais, foram citadas algumas expressões utilizadas de 
forma corriqueira pelos militares. Dentre elas, citamos que o militar que cobra muito dos 
demais, é exigente na observância de normas e regulamentos é ROSCA FINA (OU VOGA 
PICADA). 

Colocamos esse quadro no final do resumo para auxiliar vocês: 

 

 

GABARITO: (A) 
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2-GABARITO 

1. PORTUGUÊS 
2. PORTUGUÊS 
3. PORTUGUÊS 
4. PORTUGUÊS 
5. PORTUGUÊS 
6. PORTUGUÊS 
7. PORTUGUÊS 
8. PORTUGUÊS 
9. PORTUGUÊS 
10. PORTUGUÊS 
11. PORTUGUÊS 
12. PORTUGUÊS 
13. PORTUGUÊS 
14. PORTUGUÊS 
15. PORTUGUÊS 
16. PORTUGUÊS 
17. PORTUGUÊS 
18. PORTUGUÊS 
19. PORTUGUÊS 
20. PORTUGUÊS 
21. PORTUGUÊS 
22. PORTUGUÊS 
23. PORTUGUÊS 

24. PORTUGUÊS 
25. PORTUGUÊS 
26. C 
27. E 
28. D 
29. C 
30. A 
31. E 
32. D 
33. D 
34. C 
35. C 
36. E 
37. A 
38. B 
39. A 
40. B 
41. B 
42. E 
43. A 
44. B 
45. B 
46. A 

47. E 
48. E 
49. D 
50. A 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


