Exame de Atualização de Standards 2020
ORIENTAÇÕES: Este teste contém 100 questões. Existe somente uma resposta correta por questão. As
questões são baseadas no Manual de Regras e Padrões, edição de 2020, e no Manual de Gerenciamento de
Riscos, edição 2018. Para encontrar as versões mais recentes, vá até o site da NAUI, logar no seu perfil de
MEMBRO e escolha a opção Member Resources/Training/Standards & Policies. Uma pontuação mínima de
75% ou mais irá bonificá-lo com 1.0 CEU e o qualificará para o estado ativo. Envie a folha de respostas
preenchida para atendimento@naui.com.br.
1.

_______ pode reproduzir partes do Manual de Regras e Padrões da NAUI, mas somente para uso no (a) _____.
a. Qualquer membro da NAUI, promoção da afiliação à NAUI.
b. Qualquer Instrutor de mergulho; aprendizado das Normas da NAUI.
c. Líderes da NAUI vigentes; promoção dos cursos da NAUI.
d. Instrutores NAUI vigentes; ensino dos cursos da NAUI.

2.

O Apêndice contém:
a. Um índice
b. Tabela de conversão métrica
c. Tabela de convenções
d. Detalhes das habilidades selecionadas.

3.

É responsabilidade do “Board Directors” – Quadro de Diretores:
a. Recomendar novos produtos NAUI e supervisionar o desenvolvimento de produtos.
b. Supervisionar as atividades do staff da NAUI
c. Estabelecer políticas e direções para a associação.
d. Todas acima.

4.

Os membros votantes da NAUI são:
a. Todos membros da liderança NAUI em estado ativo ou mantido (sustaining), Instrutores Freediving e
Instrutores.
b. Somente Membros da Liderança, Instrutores de Freediving e Instrutores ativos.
c. Todos os Instrutores em estado ativo ou mantido(sustaining).
d. Somente Instrutores ativos.

5.

Os membros de Liderança da NAUI são:
a. Todos os membros Dive Masters.
b. Todos os membros Instrutores Skin Diving, Dive Masters e Assistentes de Instrutor NAUI.
c. Todos os membros afiliados.
d. Ambas “b” e “c” estão corretas.

6.

Formulários e aplicações da NAUI estão (são):
a. Incluídos no apêndice do Manual de Regras e Padrões.
b. Disponíveis para download no website da NAUI ou podem ser solicitados no Departamento de
Treinamento da NAUI.
c. Obsoletos e estão sendo descontinuados.
d. Enviados pelo correio com o seguro e renovação anual.

7.

Um aluno tem que ter uma idade mínima para cada nível de treinamento:
a. Antes do aluno ser matriculado
b. Antes dos treinamentos em águas abertas começarem.
c. Até o início da fase de águas confinadas do curso, salvo indicação ao contrário.
d. Antes do certificado ser entregue.

8.

Horas acadêmicas nos cursos da NAUI são:
a. Estimadas para cada curso e devem ser utilizadas para orientar o planejamento do curso.
b. São requeridas e definidas no Manual de Regras e Padrões da NAUI.
c. São estabelecidas pelo estatuto da NAUI.
d. Não são dependentes das necessidades do aluno e condições locais.

9.

Alunos que não alcançarem as exigências mínimas para certificação em quaisquer dos cursos da NAUI devem:
a. Refazer o curso dentro de trinta dias
b. Serem orientados sobre o(s) motivo(s) específico(s) por escrito
c. Passar por novo treinamento sem custos adicionais
d. Obter anuência dos pais para refazer o curso exames

10.

Exames de conhecimento teórico para os cursos da NAUI:
a. Devem ser exames escritos padronizados fornecidos pela NAUI.
b. Podem ser orais ou escritos, com ou sem consulta, em sala ou em casa.
c. Pode ser oral com permissão específica do Diretor de Treinamento.
d. Nenhuma das alternativas anteriores.

11.

A menos que indicado ao contrário em um padrão específico do curso, os exames finais para um curso NAUI
deve:
a. Ser composto de pelo menos 50 questões e aprovação com pelo menos 75% de acerto.
b. Ter um número suficiente de questões que represente os tópicos do curso e aprovação com pelo menos
75% de acerto.
c. Serem aprovadas pelo departamento de treinamento.
d. Ser uma prova de múltipla escolha.

12.

O limite da profundidade máxima para treinamento de mergulho recreativo é o equivalente ao nível do mar:
a. 30 metros (100 ft).
b. 40 metros (130 ft).
c. 45 metros (150 ft).
d. 50 metros (165 ft).

13.

Exceções ao limite de profundidade máximo para os cursos da NAUI são permitidos:
a. Durante os cursos de Mergulho Profundo (Deep Diver) NAUI.
b. Se não houver outro lugar tão raso quanto ao limite normal.
c. Durante os cursos de Mergulho Técnico NAUI sancionados.
d. Durante os cursos de Nitrox (EANx) da NAUI.

14.

Quais das tabelas de mergulho abaixo são endossadas (aceitas) pela NAUI?
a. Tabelas Haldane-Royal Navy.
b. Tabelas DSAT (Diving Science and Technology Corp.).
c. Tabelas baseadas no Modelo de Redução Gradiente de Bolhas (RGBM).
d. Tabelas de Divers Alert Network (DAN).

15.

Um equipamento ______ _______________ é especificamente necessário para ser usado por todos os alunos
durante todos os treinamentos de mergulho em águas abertas, mas o _________ não é:
a. Um pony bottle; uma faca/ferramenta de mergulhador
b. Um segundo estágio Octopus ou outra fonte alternativa de ar por demanda, um snorkel
c. Um profundímetro, um lift bag
d. Uma faca/ferramenta de mergulho, computador de mergulho.

16.

Todos os membros em estado ativo ou mantido da NAUI podem ser contados para atingir a proporção mínimas
em:
a. Águas abertas.
b. Águas abertas apenas para mergulhadores livre.
c. Águas abertas apenas para mergulho embarcado.
d. Águas confinadas.

17.

A proporção de supervisão em águas confinadas pode ser alcançada utilizando:
a. Assistentes de Treinamento NAUI
b. Assistant Instructor (Instrutor Assistente) em treinamento.
c. Somente membros da Liderança em estado ativo.
d. Todas as alternativas acima.

18.

O número máximo de alunos que um Instrutor da NAUI em estado ativo com mais um Assistente de Instrutor
em treinamento pode ter em águas confinadas é:
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16

19.

Os assistentes de mergulho qualificados que contam para compor a proporção de treinamentos em águas abertas
são:
a. Instrutores NAUI em estado ativo ou estado mantido e líderes NAUI
b. Líderes e Instrutores NAUI em estado ativo e membros de outras agências com qualificação
correspondente.
c. Assistentes de Treinamento NAUI, Instrutores NAUI e líderes NAUI em estado ativo
d. Assistentes de Treinamento, Instrutores e líderes NAUI em estado ativo, e membros de outras agências
com qualificação correspondente.

20.

A proporção de supervisão em águas abertas pode ser alcançada utilizando:
a. Instrutores e líderes NAUI em estado ativo.
b. Instrutores e líderes em estado ativo de outras agências.
c. Instrutores NAUI com estado mantido com seguro apropriado.
d. Todas as alternativas acima.

21.

Instrutores de Mergulho Livre (Skin Diver) NAUI em estado ativo, podem ser contados para compor a proporção
de treinamentos em águas abertas de mergulho autônomo:
a. Se eles tiverem cobertura de seguro extra.
b. Se eles estiverem sob a supervisão direta de um instrutor da NAUI em estado ativo.
c. Se eles forem certificados como mergulhadores autônomos e certificados como NAUI Rescue Scuba Diver.
d. Instrutores de mergulho livre NAUI nunca podem ser contados para compor a razão de treinamentos em
águas abertas.

22.

A proporção máxima líder/aluno num grupo de treinamento em águas abertas, aplica-se às condições:
a. Normais
b. Típicas
c. Ideais
d. Nominais

23.

O número máximo de alunos no nível de entrada de mergulho autônomo que um instrutor NAUI assistido por
dois Dive Masters pode ter em águas abertas é para alunos não certificados:
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16

24.

Cursos de Treinamento de Mergulho Técnico NAUI podem ser ensinados por:
a. Qualquer Instrutor NAUI em estado ativo
b. Qualquer Instrutor NAUI em estado ativo com ao menos 200 mergulhos logados em estado ativo.
c. Qualquer instrutor em estado ativo que é certificado em um curso técnico apropriado
d. Pré-requisitos de autorização para ensinar são específicos para cada curso.

25.

Os formados no Programa Passaport Diver NAUI estão qualificados a mergulhar em águas abertas sob
supervisão direta de líderes de mergulho em estado ativo:
a. Por um período de um ano depois de formados.
b. Desde que tenham feito mergulhos supervisionados Passport nos últimos seis meses
c. Em águas com temperatura acima de 77º F (25º C) e visibilidade maior que 100 pés (30 metros)
d. Após terem demonstrado habilidade de nadar 225 jardas sem parar (206 metros)

26.

Para os programas “Try Scuba Diving”, o máximo de participantes por instrutor para o primeiro mergulho em
águas abertas é:
a. 9:1
b. 6:1
c. 4:1
d. 6:1 desde que o mergulho não seja mais profundo do que 33 pés (10 metros)

27.

Quantos mergulhos em águas abertas são necessários para a certificação Mergulho Livre (Skin Diver)?
a. Dois
b. Três
c. Cinco
d. Nenhum, mergulhos em águas abertas são opcionais.

28.

Uma habilidade de mergulho livre requerida a certificação de Mergulho Livre (Skin Diver) é:
a. Trazer à superfície um mergulhador simulando inconsciência, de uma profundidade aproximada de 3
metros.
b. Resgatar um objeto de 9 kg de uma profundidade mínima de 3 metros.
c. Nadar com uma respiração por 23 metros embaixo da água.
d. Inflar oralmente uma compensador de flutuabilidade.

29.

Um pré-requisito para entrar no curso de mergulho recreativo com compressor (Hookah Diver) da NAUI é:
a. Certificado de mergulhador autônomo básico (Scuba Diver).
b. Certificado de mergulhador livre (Skin Diver).
c. Certificado de mergulhador autônomo Junior (Junior Scuba Diver).
d. Nenhum certificado de mergulho é necessário.

30.

Os alunos aprovados no Curso de Mergulho Básico (Scuba Diver) NAUI são considerados competentes para
desempenharem atividades de mergulho em águas abertas sem supervisão, desde que:
a. O aluno formando tenha passado o exame teórico com aprovação de pelo menos 85%.
b. As atividades e locais de mergulho sejam similares aos do treinamento.
c. O mergulhador certificado possua o seguro de acidentes da NAUI.
d. Não é aplicável, o certificado da NAUI não implica nenhuma proficiência específica.

31.

A idade mínima para inscrição na parte acadêmica de um Curso de Mergulho Básico (Scuba Diver) deve ser:
a. Maior que 15 anos.
b. Maior que 14 anos.
c. Qualquer idade, mas o treinamento em água tem de esperar até completar 10 anos.
d. 8 a 11 anos.

32.

O uso de assistentes qualificados para acompanhar os alunos um passeio subaquático durante o Curso NAUI
Scuba Diver é permitido:
a. Em qualquer mergulho após o instrutor ter avaliado as habilidades requeridas.
b. No segundo mergulho ou subsequente após o instrutor ter avaliado as habilidades requeridas.
c. No terceiro mergulho ou subsequente após o instrutor ter avaliado as habilidades requeridas.
d. Assistentes qualificados não podem acompanhar independentemente os alunos durante os mergulhos de
treinamento.

33.

Durante o Curso de Mergulho Básico (Scuba Diver), o número máximo de mergulhos que podem ser feitos em
um único dia é:
a. Três.
b. Dois.
c. Cinco.
d. Não especificado.

34.

A profundidade máxima para o primeiro mergulho de treinamento em águas abertas no Curso Mergulho Básico
(Scuba Diver) é limitada em:
a. 9 metros (30 ft)
b. 12 metros (40 ft).
c. 15 metros (50 ft).
d. 18 metros (60 ft).

35.

O limite de profundidade máxima para qualquer mergulho em águas abertas num Curso Scuba Diver:
a. 12 metros (40 ft).
b. 18 metros (60 ft).
c. 30 metros (100 ft).
d. 40 metros (130 ft).

36.

Para ser certificado no Curso de Mergulho Básico (Scuba Diver), um aluno tem que demonstrar habilidade de
natação:
a. Nadando 225 jardas (206 metros) sem parar.
b. Nadando 450 jardas (412 metros) em 10 minutos ou menos.
c. Demonstrando proficiência na natação no nível iniciante.
d. Nadando submerso com uma única respiração e sem impulso por 25 jardas (23 metros).

37.

Na habilidade de navegação no Curso de Mergulho Básico (Scuba Diver), um aluno deve:
a. Usar bússola para definir e seguir um rumo e voltar em um curso recíproco.
b. Localizar um objeto perdido numa profundidade mínima de 25 pés (7,6 metros).
c. Navegar em área definida, com variação menor que 10 pés (3 metros) do ponto inicial.
d. Nadar em linha reta por pelo menos 250 jardas (229 metros).

38.

Durante o curso NAUI Scuba Diver, todos os alunos devem:
a. Realizar uma subida compartilhando ar com um único segundo estágio (respiração em dupla).
b. Entrar e sair com uma bandeira de sinalização de mergulhador abaixo e cabo.
c. Soltar e recuperar um marcador de bóia de superfície.
d. Realizar uma subida livre com flutuabilidade positiva (boiada).

39.

Para entrar em um Curso de Mergulhador Experiente (Experienced Scuba Diver), uma pessoa deve ter ao menos
o seguinte certificado de mergulho:
a. Openwater
b. Passport Diver.
c. Scuba Diver.
d. Não é necessário nenhuma certificação anterior.

40.

O primeiro mergulho de treinamento do Curso de Mergulho Autônomo Avançado (Advanced Scuba Diver) é
limitado a uma profundidade máxima de:
a. 33 pés (10 metros).
b. 66 pés (20 metros).
c. 130 pés (40 metros).
d. 165 pés (50 metros).

41.

Os seis mergulhos obrigatórios para certificação de mergulhador avançado:
a. São selecionados pelo instrutor de uma lista de especialidades sugeridas.
b. Estão listados no Manual de Regras e Padrões (S&P) como três especialidades requeridas e três eletivas.
c. Inclui um mergulho requerido usando um computador de mergulho.
d. Inclui um mergulho requerido de busca e recuperação.

42.

Para o Curso de Mergulhador Master (Master Scuba Diver), um mínimo de _____ mergulhos em águas abertas
são requeridos, com um máximo de _____ mergulhos por dia, conforme requisitos do curso.
a. Oito; dois.
b. Sete; dois.
c. Oito; quatro.
d. Nove; três.

43.

Qual dos abaixo não pode conduzir o curso Refresher Scuba Diver:
a. Qualquer Assistente de Instrutor NAUI em estado ativo.
b. Qualquer Divemaster em estado ativo.
c. Qualquer Instrutor NAUI em estado ativo.
d. Qualquer Skin Diving Instructor ativo com certificação de mergulho autônomo.

44.

O Programa de Reconhecimento de Mergulhador Internacional (International Diver), para mergulhadores
certificados, pode ser fornecido por:
a. Qualquer Assistente de Instrutor NAUI em estado ativo
b. Qualquer Assistente de Instrutor ou Dive Master NAUI em estado ativo.
c. Qualquer Instrutor ou Dive Master NAUI em estado ativo.
d. Qualquer Instrutor ou Instrutor de Mergulho Livre NAUI (Skin Diving Instructor) em estado ativo.

45.

A profundidade máxima para mergulhos de treinamento durante o Curso NAUI de Mergulho Profundo (Deep
Diver) é:
a. 40 metros (130 ft)
b. 60 metros (200 ft)
c. Conforme autorizado pelo Departamento de Treinamento para cada curso.
d. Baseado no tipo de equipamento utilizado

46.

Para estar de acordo para ensinar o curso de Nitrox, o instrutor NAUI deve ser:
a. Certificado com Instrutor de Nitrox pelo NOAA.
b. Instrutor em estado ativo.
c. Certificado como Instrutor de Mergulho Profundo NAUI.
d. Treinado com o uso de Trimix.

47.

Qual dos cursos de especialidades abaixo não requer autorização prévia do departamento de treinamento?
a. Mergulho no gelo (Ice Diver).
b. Assistente de Instrutor.
c. Instrutor Especialista específico.
d. Mergulhador de Resgate Técnico.

48.

A certificação de Assistente de Treinamento (Training Assistant) forma:
a. Uma pessoa pronta para requerer associação junto a NAUI.
b. Um mergulhador treinado que conta nas razões de instrutores-alunos.
c. Um mergulhador no primeiro degrau dos níveis de liderança da NAUI.
d. Um mergulhador treinado, que pode dar assistência a outros sob a supervisão de um instrutor.

49.

Uma habilidade requerida para obter o certificado de Assistente de Treinamento (Training Assistant) é:
a. Resgatar outro mergulhador de uma profundidade de 30 pés (9 metros).
b. Navegar com bússola em um padrão quadrado, com erro mínimo de 10 pés (3 metros) em relação ao ponto
inicial.
c. Planejar e supervisionar um mergulho para duas duplas (quatro mergulhadores).
d. Nadar 450 jardas (411 metros) em 10 minutos ou menos.

50.

O Curso de Mergulhador de Resgate (Scuba Rescue Diver) pode ser ensinado por:
a. Qualquer instrutor NAUI em estado Ativo, usando material de suporte atual da NAUI.
b. Qualquer instrutor NAUI em estado Ativo, com um ano de experiência em ensino.
c. Qualquer instrutor NAUI em estado Ativo, após obter autorização específica.
d. Qualquer instrutor NAUI em estado Ativo com designação de Treinador de Instrutor.

51.

Um pré-requisito para participar no Curso de Especialidade de Mergulhador de Resgate (Scuba Rescue Diver) é
treinamento e experiência equivalente à:
a. Scuba Diver NAUI ou equivalente.
b. Advanced Scuba Diver NAUI.
c. Master Scuba Diver NAUI.
d. Assistente de Treinamento NAUI.

52.

A idade mínima para entrar no Curso de Resgate Avançado (Advanced Rescue Scuba Diver) NAUI:
a. 21 anos
b. 18 anos
c. 17 anos
d. 15 anos

53.

Instrutores com expertise numa área específica podem projetar seu próprio curso de especialidade
_______________
a. Conhecimento avançado.
b. Instrutor de específico.
c. Classificação equivalente.
d. Estado ativo.

54.

Aplicação para autorização para ensinar num curso como Instrutor de Especialidade específica em particular
deve ser acompanhado de:
a. Um resumo do curso proposto
b. Evidência de treinamento e/ou experiência na especialidade em questão
c. Uma cópia do certificado de seguro do instrutor
d. Ambas a e b estão corretas

55.

O Curso de Technical Decompression Diver requer uma simulação de resgate de mergulhador incluindo:
a. Subir à superfície com o mergulhador sem respiração e inconsciente de uma profundidade de 100 pés
(30m)
b. Remoção de equipamento enquanto faz ventilações de resgate.
c. Assistir um mergulhador exausto para a costa ou barco.
d. Gerenciar um mergulhador em convulsão embaixo d’água.

56.

Para ser aprovado no Curso de Mixed Gas Blender NAUI, o aluno tem que ser capaz de:
a. Demonstrar proficiência no sistema de preparação de misturas utilizado no treinamento.
b. Ser capaz de completar o preparo e recarga de uma mistura utilizando qualquer sistema de preparação.
c. Ser capaz de completar o preparo de uma mistura com o mínimo de tempo.
d. Ser capaz de preparar uma mistura gasosa dentro da margem de erro máximo de 10% da mistura
requisitada.

57.

O pré-requisito ensinar o curso de mergulho Wreck Penetration NAUI é:
a. Ser certificado Nitrox Diver NAUI
b. Ter logado ao menos 50 mergulhos em águas abertas e 15 mergulhos com nitrox.
c. Ser certificado como Cavern Diver ou seu equivalente.
d. Ser certificado em Náufrágio com Penetração (Wreck Penetration Diver) ou seu equivalente.

58.

Os equipamentos requeridos para o Curso de Technical Wreck Diver incluem:
a. Uma lanterna subaquática primária e três lanternas de back-up.
b. Uma carretilha com pelo menos 500 pés (152m) de linha
c. Pelo menos 2 jogos de tabelas de mergulho à prova d’água
d. Duas carretilhas, incluindo uma carretilha primária e uma carretilha de segurança.

59.

Um Instrutor de Mergulho Livre (Skin Diving Instructor – SDI) e em estado ativo, pode independentemente:
a. Ensinar cursos de mergulho livre, mas não pode participar de cursos de mergulho autônomo.
b. Ensinar a parte de mergulho livre no Curso de Mergulho Básico (Scuba Diver) NAUI.
c. Ensinar cursos de mergulho autônomo somente sob a supervisão de um Instrutor NAUI.
d. Organizar e conduzir mergulhos para mergulhadores autônomos certificados.

60.

Para ensinar um Curso de Liderança NAUI, é necessário ser um:
a. Dive Master NAUI em estado ativo.
b. Instrutores NAUI em estado ativo que obtiveram autorização prévia.
c. Instrutores NAUI em estado ativo.
d. Instrutores NAUI em estado ativo e com um ano de experiência.

61.

A idade mínima para entrar nos cursos de Liderança da NAUI é:
a. 18 anos antes da fase de água do curso
b. 18 anos antes de iniciar o treinamento
c. 21 anos
d. Variável conforme o curso

62.

O pré-requisito para participar do curso NAUI FIT (Familiarização-Instrução-Teste) inclui todos os itens abaixo,
exceto:
a. Assistant Instructor NAUI ou equivalente
b. Master Scuba NAUI ou equivalente
c. First Aid para profissionais NAUI ou equivalente
d. Nitrox Diver NAUI ou equivalente.

63.

A aprovação médica requerida para o treinamento de liderança consiste em:
a. Ser certificado ou ter a competência verificada em CPR, primeiros socorros e administração de Oxigênio.
b. Aprovação incondicional para mergulho, através de atestado médico, dentro da validade (12 meses).
c. Aprovação incondicional para mergulho, através de atestado médico hiperbárico, dentro da validade (12
meses).
d. Aprovação incondicional para mergulho, através de atestado médico, dentro do ano corrente.

64.

O número mínimo de mergulhos em águas abertas no Curso de Instrutor Assistente (Instructor Assistant) é:
a. Um.
b. Dois.
c. Três.
d. Nenhum, pois o trabalho em águas abertas é opcional.

65.

Um Dive Master NAUI em estado ativo pode independentemente organizar e conduzir:
a. Reconhecimento International Diver NAUI
b. Mergulhos em águas abertas para mergulhadores certificados.
c. Refresher Scuba Diver NAUI..
d. Todas as alternativas acima.

66.

Para participar do Curso de Dive Master, o mergulhador deve comprovar pelo menos
________ mergulhos, em ambientes, profundidades e atividades variados:
a. 25
b. 60
c. 75
d. 100

67.

O curso Skin Diver NAUI pode ser ensinado por:
a. Qualquer Instrutor NAUI em estado ativo.
b. Qualquer Divemaster NAUI em estado ativo.
c. Qualquer Instructor Trainer ou Course Director NAUI
d. Todas acima

68.

Qual não é uma atividade especificamente requerida no Curso de Dive Master?
a. Completar um mergulho noturno como mergulhador
b. Organizar e conduzir um mergulho da praia como Dive Master
c. Organizar e guiar um mergulho profundo como Dive Master
d. Controlar um resgate de um mergulhador simulando um acidente de mergulho.

69.

Qual dos seguintes não é pré-requisito a ser considerado para um Workshop de Instructor Trainer NAUI:
a. Tenha pelo menos dois anos de experiência de ensino.
b. Ser membro idôneo no ano imediatamente anterior ao Workshop de IT.
c. Ser Instrutor de Mergulho Autônomo por pelo menos duas agências de treinamento reconhecidas.
d. Ter conduzido e registrado ao menos 75 certificações de mergulho.

70.

O requisito chave para o Programa de Qualificação de Instrutor é:
a. Ter um Course Director presente.
b. Ter pelo menos dois Instructor Trainers presente.
c. Ter um Instructor Trainer presente em todas as avaliações.
d. Ter dois Course Directors presentes em todas as avaliações.

71.

Autorização para ministrar cursos de nível de Instrutor NAUI:
a. É um privilégio que pode revogado.
b. É automática.
c. É limitado a Instrutores com pelo menos a designação de Course Director.
d. É ganho após um Instrutor ter ensinado ao menos cinco cursos de Liderança NAUI.

72.

Os pré-requisitos para entrar no Curso de Formação de Instrutor inclui:
a. Ter certificação de mergulhador técnico NAUI atual.
b. Ter pelo menos 50 mergulhos comprovados em ambientes, profundidade e atividades variados.
c. Possuir a idade mínima requerida para o Curso de Liderança.
d. Um mínimo de seis meses de experiência de mergulho.

73.

Qual das alternativas abaixo não preenche os requisitos para certificação como um Instrutor NAUI?
a. Ser certificado atualmente como Dive Master NAUI e formado no IQP com 250 mergulhos.
b. Ser certificado atualmente como Dive Master NAUI e formado no IQP com 250 mergulhos e classificado
no mergulho técnico.
c. Formado no Programa NAUI FIT, ser certificado Dive Master NAUI, formado no IQP com 125 mergulhos.
d. Ser certificado atualmente Dive Master NAUI formado no IQP com 60 mergulhos.

74.

O número mínimo de apresentações requeridas para um candidato do Curso de Treinamento para Instrutor (ITC)
é:
a. 33
b. 11
c. 15
d. 17

75.

Como um instrutor de outra agência pode se tornar um Instrutor NAUI?
a. Participando de um ICC.
b. Enviando uma aplicação e taxa de membro
c. Enviando cópias de seu logbook.
d. Ambos “b” e “c”

76.

Um Curso de Treinamento de Instrutor (ITC) com onze candidatos requer quantos membros na equipe de apoio
em tempo integral?
a. Dois.
b. Quatro.
c. Seis.
d. Não especificado, os índices aplicam-se somente aos cursos não direcionados a liderança.

77.

O número mínimo de dias de mergulhos em águas abertas em um Curso de Treinamento de Instrutor (ITC) é:
a. Deixado a cargo do Course Director.
b. Dois.
c. Três.
d. Baseado na proporção staff/candidato.

78.

Na conclusão de seus Cursos de Treinamento de Instrutor ou Crossover (ITC/ICC), os candidatos devem ser
classificados em um dos seguintes estados:

a.
b.
c.
d.

Aprovado, Temporário, Provisional, Instrutor Associado, Incompleto.
Instrutor, Instrutor Associado, Instrutor Master, Instructor Trainer e Course Director.
Ativo, Mantido, Instrutor Associado, Aposentado, Emérito.
Certificado, Incompleto, Provisional, Instrutor Associado, Não Certificado.

79.

O candidato que obteve resultado satisfatório durante todas as etapas que participou do Curso de Treinamento
de Instrutor ou Crossover, mas não cumpriu todos os requerimentos devido a uma emergência familiar deve ser
classificado no estado ________________:
a. Incompleto
b. Provisório
c. Pendente
d. Não Certificado

80.

Um pré-requisito do curso de Instructor Trainer é ter certificado pelo menos 75 mergulhadores dos quais 20 deve
incluir 4 mergulhos de cada um dos seguintes tópicos:
a. Advanced Diver, Master Scuba Diver, Nitrox Diver, Liderança e Especialidades.
b. Advanced Diver, Master Scuba Diver, Wreck Penetration Diver, Liderança e Especialidades.
c. Advanced Diver, Freediver, Nitrox Diver, Liderança e Especialidades.
d. Advanced Diver, Rescue Diver, Nitrox Diver, Liderança e Especialidades.

81.

Pelos padrões, “Instructor Trainer”:
a. Tem o segundo grau mais alto de certificação Instrutor da NAUI.
b. É uma designação formal de Liderança NAUI - não uma certificação.
c. Tem uma designação informal aplicada pela duração de um curso de Instrutor.
d. Tem a mais alta designação de Liderança da NAUI.

82.

“Course Directors” e “Instructors Trainers” NAUI estão autorizados a conduzir cursos e programas listados sob
“Qualificação dos Designados” apenas após:
a. Retornar uma cópia assinada do documento contratual para o Escritório Central da NAUI.
b. Completando a formação de instrutor.
c. Receber permissão verbal do representante regional da NAUI.
d. Todas as acima.

83.

Pelos padrões, “Course Director”:
a. Certificação de instrutor mais elevada da NAUI.
b. É uma designação formal de Liderança NAUI - não uma certificação.
c. Tem uma designação informal aplicada pela duração de um curso de Treinamento de Instrutor.
d. Tem a mais alta designação de Liderança da NAUI.

84.

Na habilidade de subida livre de emergência, a velocidade de subida é de:
a. 30 pés (9 metros) por minuto.
b. 20 a 40 pés (6 a 12 metros) por minuto.
c. 60 pés (18 metros) por minuto.
d. 40 a 60 pés (12 a 18 metros) por minuto.

85.

A habilidade de liberar e recuperar o equipamento de mergulho autônomo (scuba ditch & recovery) deve ser
completada em uma profundidade mínima ___________
a. 6 pés (2 metros).
b. 25 pés (7,6 metros).
c. 8 pés (2,4 metros).
d. 15 pés (4,5 metros).

86.

A diferença principal entre “supervisão direta” e “supervisão geral” é que:
a. Na supervisão geral o instrutor pode delegar responsabilidade e não precisa estar de fato presente no local
de treinamento.
b. Na supervisão direta o instrutor deve estar em uma distância que permita intervenção imediata no
comportamento do aluno.
c. Instrutores supervisionam diretamente, mas Dive Masters supervisionam de forma geral
d. Um instrutor pode supervisionar de forma geral até oito alunos, mas não consegue supervisionar
diretamente mais do que dois alunos.

87.

O Glossário de Termos contém definições para:
a. As partes interessadas da indústria do mergulho.
b. Profundidade, tempo e mergulho.
c. Supervisão, profundidade, representante.
d. Supervisão, Águas confinadas, RPL.

88.

“Aplicação Prática” é um termo usado para descrever:
a. Briefings, debriefings, montagem e desmontagem de equipamentos
b. Atividades de treinamento na água
c. Habilidades desempenhadas embaixo da água com equipamento scuba.
d. Primeiros socorros e prática de RCP

89.

Os assistentes qualificados de mergulho autônomo incluem:
a. Dive Masters e Assistentes de Instrutor NAUI.
b. Membros da Liderança de outras agências reconhecidas pela NAUI.
c. Assistentes de Treinamento da NAUI.
d. Todas as alternativas acima estão corretas.

90.

Para atender os requisitos de treinamento da NAUI, um mergulhador autônomo deve incluir ao menos uma
entrada e uma saída e atividades subaquáticas respirando em um equipamento de mergulho autônomo por um
mínimo de:
a. 20 minutos à profundidade de 15 pés (4,5m)
b. 20 minutos à profundidade de 20 pés (6,0m)
c. 30 minutos à profundidade de 15 pés (4,5m)
d. 30 minutos à profundidade de 20 pés (6,0m)

91.

O Skin Diver (Mergulho livre) conforme definido requer ao menos______ imersões em apneia abaixo da
superfície.
a. Três
b. Quatro
c. Cinco
d. Seis

92.

Horas de água são definidas como aquelas nas quais o aluno passa ativamente aprendendo ou aplicando suas
habilidades:
a. Dentro da água ou na borda.
b. Dentro da água e durante os briefings e debriefings
c. Dentro da água
d. Dentro da água e enquanto monta e desmonta o equipamento

93.

A melhor maneira de se proteger de perdas que surgem de reclamações legais é:
a. Sempre lecionar perante testemunhas.
b. Nunca ensinar advogados.
c. Ensinar pessoas bem e completamente.
d. Nunca ensinar cidadãos americanos.

94.

Se um aluno assinalar uma condição no Formulário de Registro Médico, mas uma entrevista revelar claramente
que não é contraindicada ao mergulho, você deve:
a. Pedir ao aluno que preencha um novo formulário, deixando de assinalar a condição anterior.
b. Desconsidere e rubrique a marca assinalada do estudante.
c. Solicitar que o aluno obtenha aprovação escrita de um médico antes de iniciar a fase de água do curso.
d. Peça ao aluno que modifique formulação de isenção de responsabilidade, mencionando especificamente a
condição.

95.

Quando comunicar a alguém com restrição médica o porquê de ele não poder participar de sua aula:
a. Explique que está aflito de que os herdeiros dele possam vir a mover uma ação contra você e a NAUI.
b. Encaminhe o para outro instrutor ou a outro local de mergulho.
c. Explique que você está preocupado tanto com a segurança dele quanto a dos outros.
d. Explique que é sua política não aceitar ninguém que seja inapto.

96.

Se sua triagem revelar que um aluno em potencial tem restrição médica ao mergulho, você deve:
a. Admiti-lo para seu curso somente se ele assinar um termo de isenção de responsabilidade NAUI para
alunos com restrição médica.
b. Admiti-lo no curso se você puder passar adiante a responsabilidade por ter um médico que aprove a
participação dele.
c. Ensine-o somente em sala de aula e partes de água confinadas do curso.
d. Tente convencer o indivíduo que mergulho não é para ele e não o aceite em sua turma.

97.

Quando supervisionar mergulhadores certificados, você deve informá-los que:
a. Você não é guardião da segurança deles e dará assistência somente se perceber que eles precisam mesmo
de ajuda.
b. Você é responsável pela segurança e bem-estar deles somente enquanto eles estiverem na água.
c. Eles todos são responsáveis pela segurança do grupo.
d. Você poderá ir descansar no deck, mas retornará antes do final do mergulho.

98.

Alunos mergulhadores iniciantes precisando sair da água:
a. Devem ser observados até que estejam fora da água
b. Devem ser acompanhados até que seja capaz de ficar em pé na margem
c. Devem ser acompanhados até que estejam totalmente fora da água
d. Devem ser monitorados pelo Apoio de praia (Beachmaster) conforme nadam para a saída

99.

Em caso de um acidente/incidente que possa ser servir de base para uma reclamação:
a. Um relatório de acidente NAUI deve ser encaminhado para a NAUI.
b. Um relatório de acidente NAUI deve ser encaminhado para a “DAN”.
c. Um relatório de acidente NAUI deve ser encaminhado para os advogados da NAUI.
d. Todas as alternativas acima.

100.

Para o formulário de isenção de responsabilidade ser válido, o assinante:
a. Deve estar consciente dos riscos ao acatar essa responsabilidade.
b. Deve ter tempo hábil para perguntar, questionar e obter as respostas.
c. Deve ser dada a oportunidade de se retirar livre de coerção ou penalidade.
d. Todas as alternativas acima podem ocorrer.

