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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONCEITO BÁSICO DA ORDEM UNIDA l e 

A Ordem Unida se caracteriza por uma disposição individua

consciente altamente motivada, para a obtenção de determinados padrões coletivos 

de uniformidade, sincronização e garbo militar. Deve sre considerada, por todos os 

participantes - instrutores e instruendos, comandantes ex eecutantes - como um  

significativo esforço para demonstrar a própria disciplina militar, isto é, a situação  de 

ordem e obediência que se estabelece voluntariamente etnre militares, em vista da 

necessidade de eficiência na guerra. 

 sentarem 

1.2 OBJETIVOS DA ORDEM UNIDA 

Proporcionar aos homens e às unidades, os meios de se apre

e de se deslocarem em perfeita ordem, em todas as ucnirsctâncias estranhas ao 

combate.  

Desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de êonbceida,i 

como fatores preponderantes na formação do soldado.  

Constituir uma verdadeira escola de disciplina.  

Treinar oficiais e graduados no comando de tropa. 

Possibilitar, conseqüentemente, que a tropa se apresent eem público, 

quer nas paradas, quer nos simples deslocamentos de os, ecrvoimç  aspecto 

enérgico e marcial. 

 

1.3 TERMOS MILITARES (Item 1-8 do Manual de OU) 

 Os termos militares tem um sentido preciso, em que são 

exclusivamente empregados, quer na linguagem corrente, quer nas ordens e partes 

escritas. Daí a necessidade das definições que se seguem: 

Termo Militar Conceito Representação 

a. Coluna 

É o dispositivo de uma tropa, cujos 
elementos (frações, homens ou 
viaturas) estão uma trás do outro, 
quaisquer que sejam suas formações 
e distâncias. 
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b. Coluna por um 

É a formação de uma tropa, em que os 
elementos (frações, homens ou 
viaturas) são colocados um atrás do 
outro, seguidamente, guardando entre 
si a distância regulamentar. Conforme 
o número dessas colunas, quando 
justapostas, têm-se formações em 
colunas por 2, por 3, etc. 

 
 

c. Distância 

É o espaço entre dois elementos 
(frações, homens ou viaturas) 
colocados um atrás do utro e voltados 
para a mesma frente. Entre duas 
frações, a distância se mede em 
passos (ou em metros), contados do 
último elemento da fração da frente, ao 
primeiro da seguinte. Esta regra 
continua a aplicar-se, ainda que o 
grupamento da frente se escalone em 
frações sucessivas. Entre dois homens 
a pé, a distância de 80 centímetros é o 
espaço compreendido entre ambos na 
posição de sentido, medido pelo braço 
esquerdo distendido, pontas dos 
dedos tocando o ombro (mochila) do 
companheiro da frente. Entre viaturas, 
a distância é medida da parte posterior 
da viatura da frente, à parte anterior da 
viatura de trás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Linha 

É a disposição de uma tropa cujos 
elementos (frações, homens ou 
viaturas) estão dispostos um ao lado 
do outro. 

 
 
 
 
 
 
 

e. Fileira 

É a formação de uma tropa em que os 
homens (viaturas) estão colocados na 
mesma linha, um ao lado do outro, 
todos voltados para a mesma frente. 

 
 
 
 
 
 
 

f. Intervalo 

É o espaço, contado em passos ou em 
metros, paralelamente à frente, entre 
dois homens colocados na mesma 
fileira. Também se denomina 
"intervalo" ao espaço entre duas 
viaturas, duas frações ou duas 
unidades. Entre duas frações ou duas 
unidades, mede-se o intervalo a partir 
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do homem da esquerda, pertencente à 
fração da direita, até o homem da 
direita, pertencente à fração da 
esquerda. Entre dois homens, o 
intervalo pode ser normal ou reduzido. 
Para que uma tropa tome o intervalo 
normal, os homens da testa 
distenderão o braço esquerdo, 
horizontal e lateralmente, no 
prolongamento da linha dos ombros, 
mão espalmada, palma voltada para 
baixo, tocando levemente o ombro 
direito do companheiro à sua 
esquerda. Os demais homens 
procurarão o alinhamento e a 
cobertura distendendo o braço 
esquerdo para frente, mão espalmada 
voltada para baixo, tocando levemente 
o ombro esquerdo do companheiro à 
sua frente. Para que uma tropa tome o 
intervalo reduzido (o que é feito ao 
comando de "Sem Intervalo, Cobrir!" 
ou "Sem Intervalo, pelo centro, pela 
esquerda ou pela direita, Perfilar!"), os 
homens da testa colocarão a mão 
esquerda fechada na cintura, com o 
punho no prolongamento do 
antebraço, costa da mão voltada para 
frente, cotovelo para a esquerda, 
tocando levemente no braço direito do 
companheiro à sua esquerda. Os 
demais homens procurarão o 
alinhamento e a cobertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Alinhamento 

É a disposição de vários homens (ou 
viaturas ou unidades), sobre uma linha 
reta, todos voltados para a mesma 
frente, de modo que um elemento 
fique exatamente ao lado do outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

h. Cobertura 

É a disposição de vários homens (ou 
viaturas ou unidades), todos voltados 
para à mesma frente, de modo que um 
elemento fique exatamente atrás do 
outro. 
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I. Homem-Base 

É o homem (oficial, graduado ou 
soldado) pelo qual uma tropa regula 
sua marcha, cobertura e alinhamento. 
Em coluna, o homem-base é o da 
testa da coluna-base, que é designada 
segundo as necessidades. Quando 
não houver especificações, a coluna-
base será a da direita. Em linha, o 
homem-base é o primeiro homem da 
fila-base, no centro, à esquerda ou à 
direita, conforme seja determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Centro 

É o lugar representado pelo homem ou 
pela coluna, situado(a) na parte média 
da frente de uma das formações de 
Ordem Unida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l. Direita 
(ou Esquerda) 

É a extremidade direita (esquerda) de 
uma tropa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. Formação 

É a disposição regular dos elementos 
de uma tropa em linha ou em coluna. 
A formação pode ser normal ou 
emassada. Normal, quando a tropa 
está formada conservando as 
distâncias e os intervalos normais 
entre os homens, viaturas ou frações. 
Formação emassada é aquela em que 
uma tropa de valor companhia ou 
superior dispõe seus homens em 
várias colunas independentemente das 
distâncias normais entre suas frações. 

  Emassado       Normal 
                      
 
 
 
 
 
 
 

n. Testa É o primeiro elemento de uma coluna. 
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o. Cauda 
(retaguarda) 

É o último elemento de uma coluna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

p. Profundidade 
É o espaço compreendido entre a 
testa do primeiro e a cauda do último 
elemento de qualquer formação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

q. Frente 

É o espaço, em largura, ocupado por 
uma tropa em linha ou em coluna. Em 
Ordem Unida, avalia-se a frente 
aproximada de uma tropa, atribuindo-
se 1,10 m a cada homem, caso 
estejam em intervalo normal, e 0,75 m, 
se estiverem em intervalo reduzido 
(sem intervalo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l de 

1.4 COMANDOS E MEIOS DE COMANDOS (Item 1-9 do Manua

OU) o comandante 

Na Ordem Unida, para transmitir sua vontade à tropa, 

poderá empregar a voz, o gesto, a corneta (clarim) e/ou apito.  

 

a. Vozes de comand os-ão formas padronizadas, pelas quais o 

comandante de uma fração exprime verbalmente a sua nvotade. A voz constitui o 

meio de comando mais empregado na Ordem Unida. Deverá ser usada, sempre que  

possível, pois permite execução simultânea e imediata. 

(1) As vozes de comando constam geralmente de:  

 (a) Voz de advertênc iaé  -um alerta que se dá à tropa, 

prevenindo-a para o comando que será enunciado. E xe“mPRplIoMsE: IRO 

PELOTÃO!” ou  “ESCOLA! “ ou “ESQUADRÃO! “.  
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 1) A voz de advertência pode ser uonmciitaid a, quando se en

uma seqüência de comandos. Exemplo: “PRIMEIRA COMPAN!H -I ASENTIDO! 

OMBRO-ARMA! - APRESENTAR-ARMA! - OLHAR A DIREITA! - OLHAR FRENTE!“. 

 2) Não há, portanto, necessidade ddev reerptêenticri aa   voz de a

antes de cada comando.  

(b) Comando propriamente dito  t-em por finalidade indicar o 

movimento a ser realizado pelos executantes. IERxEeImTApl!o“,s : “D

“ORDINÁRIO!“, “PELA ESQUERDA!“ “ACELERADO!“, “CI NPCAOSSOS EM 

FRENTE!“.  

1) Às vezes, o comando propriamente dito, impõe a realiçzãao 

de  certos movimentos, que devem ser executados pelos homesn antes da voz de 

execução. Exemplo: (tropa armada, na posição de “Senoti”d) “ESCOLA! DIREITA 

(os homens terão de fazer o movimento de “Arma Suspensa”), VOLVER!”.  

2) A palavra “DIREITA” é um comando propriamente  ed ito

comporta-se, neste caso, como uma voz de execução, para o movimento de “Arma 

Suspensa”. 

3) Torna-se, então, necessário que o comandante enunciee stes 

comandos de maneira enérgica, definindo com exatidão  omomento do movimento 

preparatório e dando aos homens o tempo suficien tere apliazraarem este 

movimento, ficando em condições de receberem a voz de execução.  

4) É igualmente necessário que haja um intervalo  oe ntre

comando propriamente dito e a voz de execução, quando os comandantes 

subordinados tiverem que emitir vozes complementares.  

5) O comando propriamente dito, em princípio, deve s elrongo. 

O Comandante deve esforçar-se para pronunciar correta en tiegralmente todas  as 

palavras que compõem o comando. Tal esforço , porém, noã deve ser  enunciado, 

porque isto comprometerá a uniformidade de execução plae tropa. Este cuidado é 

particularmente importante em comandos propriamente tdois que correspondem à 

execução de movimentos preparatórios, como foi mostrado acima.  

(c) Voz de execução  te-m por finalidade determinar o exato 

momento em que o movimento deve começar ou cessar.  

1) A voz de execução deve ser curta, viva, enérgica e suerag. 

Tem que ser mais breve que o comando propriamente dito e mais incisiva.  
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2) Quando a voz de execução for constituída por uma pvarlaa 

oxítona (que tem a tônica na última sílaba), é aconselhável um certo alongamento na 

enunciação da(s) sílaba(s) inicial(ais), seguido de umae nérgica emissão da sílaba 

final. Exemplos: “PER-FI-LAR!” – “CO-BRIR!” – “VOL-VER!” “DESCAN-SAR!”.  

3) Quando, porém, a tônica da voz de execução cair na 

penúltima sílaba, é imprescindível destacar esta tonicidea dcom precisão. Nestes 

casos, a(s) sílaba(s) final(ais) praticamente não se pronucnia(m). Exemplos: “MAR-

CHE!”, “AL-TO!”,”“EM FREN-TE!”, “OR-DI-NÁ-RIO”, “AR-MA!”, “PAS-SO!”. 

(2) As vozes de comando devem ser claras, enérgicas e de intensidade 

proporcional ao efetivo dos executantes. Uma voz mdaen dcoo emitida com 

indiferença só poderá ter como resultado uma execução displicente.  

(3) O comandante deverá emitir as vozes de comando n paosição de 

“Sentido”, com a frente voltada para a tropa, de um ol cal em que possa ser ouvido e 

visto por todos os homens.  

(4) Nos desfiles, o comandante dará as vozes de comando coma  face 

voltada para o lado oposto àquele em que estiver a ariudtaode (ou o símbolo) a 

quem será prestada a continência.  

(5) Quando o comando tiver de ser executado simultaneeanmte por  

toda a tropa, os comandantes subordinados não o repetirão para suas frações. Caso 

contrário, repetirão o comando ou, se necesãsoá rioc, omeamnidtior s 

complementares para as mesmas.  

(6) As vozes de comando devem ser rigorosamente padronizadas, para 

que a execução seja sempre uniforme. Para isto, é necessário que os instrutores de 

Ordem Unida as pratiquem individualmente, antes de cnodmaraem uma tropa, 

seguindo as instruções constantes do CI 22-5/1 - ORDEM DUAN I- CONSELHO 

AOS INSTRUTORES.  
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CAPÍTULO 2 

INSTRUÇÃO INDIVIDUAL SEM ARMA 

 

2.1 POSIÇÕES (Item 2-2 do Manual de OU – C 22-5) 

 a. Sentido  -Nesta posição, o homem ficará imóvel e com a frente 

voltada para o ponto indicado. Os calcanhares unidos, pontas dos pés voltadas para 

fora, de modo que formem um ângulo de aproximadame e6n0t  graus. O corpo 

levemente inclinado para frente com o peso disotr ibiguuídalmente sobre os 

calcanhares e as plantas dos pés e os joelhos naturalmenteis tdendidos. O busto 

aprumado, com o peito saliente, ombros na mesma altur ae um 

pouco para trás, sem 

esforço. Os braços caídos e ligeiramente curvos, com os 

cotovelos um pouco projetado para a frente e na mesm aaltura. 

As mãos espalmadas, colocadas à parte 

exterior das coxas, dedos unidos e 

distendidos. Cabeça erguida e o olhar fixo à 

frente. 

Para tomar a posição de 

"Sentido", o homem unirá os calcanhares 

com energia e vivacidade, de modo a se 

ouvir esse contato, ao mesmo tempo, trará 

as mãos diretamente para os lados do corpo, batendso -caom 

energia ao colá-las às coxas. Durante a execução deste 

movimento, o homem afastará os braços cerca de 20 cm do 

corpo, antes de colar as mãos às coxas. O calcanhar esqueor d

deverá ser ligeiramente levantado para que o pé não rraaste no 

solo. O homem tomará a posição de "Sentido" ao coman ddoe 

"Sentido!". 

 

b. Descansar  -Estando na posição de "Sentido", ao comando de 

"Descansar!", o homem deslocará o pé esquerdo cerca  3d0e centímetro para a 

esquerda elevando ligeiramente o corpo sobre a pl andota pé direito para não 

arrastar o pé esquerdo. Simultaneamente, a mão esquerda segurará o braço direito 
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pelo pulso, a mão direita fechada colocada às costasu, cpoo abaixo da cintura. 

Nesta posição, as pernas ficarão naturalmente distendied aso  peso do corpo 

igualmente distribuído sobre os pés, que permanecerãou nm mesmo alinhamento. 

Esta é a posição do militar ao entrar em forma, onpdeer manecerá em silêncio e 

imóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. À Vontade - O comando de “À VONTADE” deverá ser dado quando 

os homens estiverem na posição de “DESCANSAR”. Estando os homens na posição 

de “Sentido”, deverá ser dado primeiro o comandoD EdSeC A“ NSAR!” e, em 

seguida, o de “À VONTADE!”. A este comando, o homem mntaerá o seu lugar em 

forma, de modo a conservar o alinhamento e a cobertuar. Poderá mover o corpo e 

falar. Para cessar a situação de “À VONTADE!”, o comandante ou instrutor dará uma 

voz ou sinal de advertência: “ATENCAO!”. Os homens,o ,e nintãdividualmente, 

tomarão a posição de “DESCANSAR”. O Comandante ou instrutor poderá, de acordo 

com a situação, introduzir restrições que julgue necessárais ou convenientes, antes 

de comandar “À VONTADE!”. Tais restrições, porém, nãod evem fazer parte da voz 

de comando. 

d. Em Forma - Ao comando de "ESCOLA (GRUPO, PELOTÃO, ETC) - 

BASE TAL HOMEM - FRENTE PARA TAL PONTO - COLUNA  PUOMR (DOIS, 

TRÊS, ETC), OU LINHA EM UMA FILEIRA (DUAS, TRÊS FEIILRAS)" seguido da 

voz de execução "EM FORMA!", cada homem deslocar-se-á rapidamente para o seu 

lugar e, com o braço esquerdo distendido para frente, tomará a distância 

regulamentar. Se na testa da fração, tomará o intloe rvraegulamentar conforme 

descrito em cobrir. Depois de verificar se está corretanmtee coberto e alinhado, 

tomará a posição de "Descansar". 
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e. Fora de Forma - Ao comando de "FORA DE FORMA MARCHE!", os 

homens romperão a marcha e sairão de forma com rapide. zQuando necessário, o 

comando será precedido da informação "NAS PROXIMIDADSE", a qual não fará 

parte da voz de comando. Neste caso, os homens deverão manter a atenção no seu 

comandante, permanecendo nas imediações. 

f. Olhar a Direita (esquerda) – Tropa a pé firme – na continência a pé 

firme, ao comando de “OLHAR À DIREITA (ESQUERDA)”,d caa homem girará a 

cabeça para o lado indicado, olhará francamente para a autoridade que se aproxima, 

e à proporção que esta se deslocar, acompanhará co,m v oalt anvidsota 

naturalmente a cabeça, até que ela tenha atingidoú lotim o homem da esquerda 

(direita). Ao comando de “OLHAR FRENTE!”, volverá a cabeça, energicamente, para 

a frente. 

g. Olhar a direita (esquerda) – tropa em deslocamento - Quando no 

passo ordinário, a última sílaba do comando de “SENDTOI ! OLHAR À DIREITA!”, 

deverá coincidir com a batida do pé esquerdo no solo;q uando o pé esquerdo voltar 

a tocar o solo, com uma batida mais forte, deverá ser eecxutado o giro de cabeça 

para o lado indicado, de forma energética e sem desvri aa linha dos ombros. Para 

voltar a cabeça à posição normal, será dado o comando de O“ LHAR, FRENTE!” nas 

mesmas condições do “OLHAR À DIREITA (ESQUERDA)”. 

h. Olhar a direita (esquerda) – tropa em desfNilae  a- ltura da 

primeira baliza vermelha, será dado o comando de “SENTIDO! OLHAR À DIREITA!”, 

que deverá coincidir com a batida do pé esquerdo no lsoo; quando o pé esquerdo 

voltar a tocar o solo, com uma batida mais forte, deráv eser executado o giro de 

cabeça para o lado indicado, de forma energética e sem desviar a linha dos ombros. 

Ao comando de “OLHAR, FRENTE!”, que será dado quaa nrdeota guarda do 

grupamento ultrapassar a segunda baliza vermelha, ar otpa girará a cabeça no pé 

esquerdo seguinte ao comando. 

i. Apresenttar Arma – O comando de “APRESENTAR-ARMA”, deverá 

ser dado quando os homens estiverem na posição de “SDEON”T. I Estando os 

homens na posição de “Descansar”, deverá ser dado prori moe icomando de 

“SENTIDO” e, em seguida, o de “APRESENTAR ARMA!”. A este Comando o homem 

irá prestar a continência. 
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(1) Sem cobertura – em movimento enérgico, leva ad imreãitoa , 

tocando com a falangeta do dedo médio o lado  ddirae itforonte, procedendo 

similarmente ao descrito acima. 

(2) Com Cobertura – em movimento enérgico, leva a mdãiore ita ao 

lado da cobertura, tocando com a falangeta do indicador a borda da pala, um pouco 

adiante do botão da jugular, ou lugar correspondent,e se a cobertura não tiver pala 

ou jugular; a mão no prolongamento do 

antebraço; com a palma da mão voltada 

para o rosto e mo os dedos unidos e 

distendidos; o braço sensivelmente 

horizontal, formando um ângulo de 45º  

com a linha dos ombros; olhar franco e 

naturalmente voltado para o superior. Para 

desfazer a continência, abaixa a mão em 

movimento enérgico, voltando à posição de 

sentido. 

j. Sentado (ao solo ) Pa–rtindo da 

posição de descansar, ao comando de “SENTADO 

UM-DOIS!” o militar dará um salto, em seguida, sentará 

com as pernas cruzadas (perna direita à frente da 

esquerda), envolvendo os joelhos com os braços, e 

com a mão esquerda deverá segurar o braço direito 

pelo pulso mantendo a mão direita fechada. Para 

retornar a posição de descansar, partindo da posição 

sentado, deve-se comandar “DE PÉ UM-DOIS!”. 

 

2.2 PASSOS (Item 2-4 do Manual de OU – C 22-5) 

a. Generalidades: 

(1) Cadência é o número de passos executados por miansu to, n

marchas em passo ordinário e acelerado. 

(2) Os deslocamentos poderão ser feitos nos passos: ordrinioá, sem 

cadência, de estrada e acelerado. 
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b. Passo Ordinário - È o passo com aproximadamente 75 centímetros 

de extensão, caulculado de um calcanhar a outro e numcaa dência de 116 passos 

por minuto. Neste caso, o homem conservará a atitude marcial. 

C. Passo sem Cadência É-  o passo executado na amplitude que 

convém ao homem, de acordo com a sua conformação físicea  com o terreno. No 

passo sem cadência, o homem é obrigado a conservar a attiude correta, a distância 

e o alinhamento. 

d. Passo-de-Estrada -É  o passo sem cadência em que não há a 

obrigação de conservar a mesma atitude do passo sem cadência, propriamente dito, 

embora o homem tenha de manter seu lugar em forma e a regularidade da marcha. 

e. Passo Acelerado - É o passo executado com a extensão de 75 à 80 

centímetros, conforme o terreno e numa cadência de 180 passos por minuto. 

 

2.3 MARCHAS (Item 2-5 do Manual de OU – C 22-5) 

 

a. Generalidades: 

(1) O rompimento das marchas é feito sempre com o pqéu eerdso 

partindo da posição de "Sentido"e ao comando de "ORDNIÁRIO (SEM CADÊNCIA, 

PASSO-DE-ESTRADA OU ACELERADO) MARCHE!". Estando atr opa na posição 

de "Descansar", ao comando de "ORDINÁRIO (SEM CADÊN CPAIAS,SO DE 

ESTRADA OU ACELERADO)!" os homens tomarão a posiç ã"oS ednetido" e 

romperão marcha, à voz de "Marche!". 

(2) Para fins de instrução, o instrutor poderá marcar  caadência. Para 

isso, contará "UM","DOIS!", conforme o pé que tocar nos olo: "UM!", o pé esquedo; 

"DOIS!", o pé direto. 

(3) As marchas serão executadas em passo ordinário, passo  sem

cadência, passo-de-estrada e passo acelerado. 

b. Marcha em "Passo Ordinário" 

(1) Rompimento - Ao comando de "ORDINÁRIO, MARCHE!", o homem 

levará o pé esquerdo à frente, com a perna naturalmtee ndistendida, batendo no 

solo toda a plata do pé, com energia; levará tambférmen tàe  o braço direito, 

flexionando-o para cima, até a altura da fivela do cuinrãt o, com a mão espalmada 

(dedos unidos) e no prolongamento do antebraço. Staimneual mente, elevará o 



Apostila do CONCURSO/2008 – ORDEM UNIDA 
 

 14 

calcanhar direito, fazendo o peso do corpo recair soeb ro pé esquerdo e projetará 

para trás o braço esquerdo, distendido, mão espalmad an oe prolongamento do 

antebraço, até 30 centímetros do corpo. Levará, em seugida, o pé direito à frente, 

perna distendida naturalmente, batendo fortemente com a planta do pé no solo, ao 

mesmo tempo em que inverterá a posição dos braços. 

(2) Deslocamento - O homem prossegue, avançando em lirnehtaa  

perpendicularmente à linha dos ombros. A cabeça permanece levantada e imóvel; os 

braços oscilam, como descrito anteriormente, transversaltme eano sentido do 

deslocamento. A amplitude dos passos é de aproximadamenet 40 centímetros para 

o primeiro e de 75 centímetros para os demais. A cadên céi ade 116 passos por 

minuto marcada pela batida de toda a planta dos pés no solo. 

(3) Alto - O comando de "ALTO!" deve ser dado qu aon dhoomem 

assentar o pé esquerdo no solo; ele dará, então, maiso isd passos, um com o pé 

direito e o outro com o pé esquerdo unindo a segu ciro, m energia, o pé direito ao 

esquerdo, batendo fortemente os calcanhares, ao mesmo etmpo em que, cessando 

o movimento dos braços, irá colar as mão às coxas, com umataid ab, conforme 

prescrito para a tomada da posição de "Sentido". 

(4) Marcar Passo - O comando de "MARCAR PASSO!" desveerr á 

dado nas mesma condições que o comando de "ALTO!". O homem executará o alto 

e , em seguida, continuará marchando no mesmo lugar, elevando os joelhos até que 

os pés fiquem à altura de 20 centímetros do solo, manntdeo a cadência do passo 

ordinário. Os braços deverão oscilar ligeiramente. As mãos ficam espalmadas, como 

durante o deslocamento. O movimento de "Marcar Passvoe"  sdeer de curta 

duração. Será empregado com finalidades variadas, taicso mo: manter a distância 

regulamentar entre duas unidades consecutivas de luumnaa;  creotificar o 

alinhamento e a cobertura de uma fração, antes deh es ed alr o comando de 

"ALTO!"; etc. 

(5) Em Frente - O comando de "EM FRENTE!" deverá ser dado quando 

o pé esquerdo assentar no solo; o homem dará, ainda u, m passo com o pé direito, 

rompendo, em seguida, com o pé esquerdo, a marcha no passo ordinário. 

(6) Trocar Passo - Ao comando de "Trocar Passo!", o homem levará o 

pé, que atrás, para a retaguarda do que acabar de ctaor o solo e, dando logo em 

seguida um pequeno passo com o que estava à frente, prosesguirá naturalmente a 

marcha. Este movimento deverá ser feito com vivacciduataddeo  e exe
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independentemente de ordem e sempre que for necessário acertar o passo com os 

demais homens. 

c. Marcha em "Passo sem Cadência" 

(1) Rompimento da marcha - Ao comando de "SEM CAAD, ÊNCI

MARCHE!", o homem romperá a marcha em passo sem iac, addêenvcendo 

conservar-se em silêncio durante o deslocamento. 

(2) Passagem do "Passo Ordinário"para o "Passo sem Cacdiaê"n -  

Estando o homem em marcha no passo ordinário, adoo  cdoem a"nSEM 

CADÊNCIA, MARCHE!", iniciará a marcha em passo sem nccaiad.ê A voz de 

execução deverá ser dada quando o pé esquerdo tocar oo lso, de tal forma que a 

batida seguinte do calcanhar esquerdo no solo seja mais acentuada, quando então, 

o homem iniciará o passo sem cadência. Para voltar aaos spo ordinário, bastará 

comandar "ORDINÁRIO, MARCHE!". Ao comando de "Ordiniáor!", o homem-base 

iniciará a marcha no passo ordinário e os demais homens irão acertando o passo por 

este. Após um intervalo de tempo, será dada a voz deA "RMCHE!", quando o pé 

esquerdo tocar o solo. 

(3) Alto - Estando em passo sem cadência, ao comando "dAeL TO!" 

(com a voz alongada), o homem dará mais dois passos e unrái  o pé que está atrás 

ao da frente, voltando à posição de "Sentido". 

c. Marcha em "Passo Acelerado" 

(1) Rompimento da marcha, partindo da posição de "tSideon" - Ao 

comando de "ACELERADO!", o homem levantará os antebrsa,ç oencostando-os 

com energia ao corpo e formando com os braços ângulo asproximadamente retos; 

as mãos fechadas, sem esforços e naturalmente voltadaas  dpearntro, com o 

polegar para cima, apoiado sobre o indicador. À voz  d"MeARCHE!", levará o pé 

esquerdo com a perna ligeiramente curva para a frente o,  corpo no prolongamento 

da perna direita e correrá cadenciadamente, movendo osb raços naturalmente para 

frente e para trás sem afastá-los do corpo. A cadência éd e 180 passos por minuto. 

Em "Acelerado", as pernas se dobram, como na corrida curta. 

(2) Passagem do "Passo Ordinário" para o "Passo Ac"e le- rado

Estando a tropa marchando no passo ordinário, ao conmdao de "ACELERADO!", 

levantará os antebraços, conforme descrito no item (1) acmi a; a voz de "MARCHE!" 

deverá ser dada ao assentar o pé esquerdo ao soloo;m oe mh dará mais três 
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passos, iniciando, então, o acelerado com o pé esquerdo, de acordo com o que está 

prescrito para o início do "Acelerado", partindo da posição de "Sentido". 

(3) Passagem do "Passo sem Cadência" para o "Passo Acelerado" - Se 

a tropa estiver marchando no passo sem cadência, a nctoems adnodo de 

"ACELERADO, MARCHE!", comandar-se-á "ORDINÁRIO, MARCHE!". 

(4) Alto - O comando deverá ser dado quando o homema ssentar o pé 

esquerdo no solo; ele dará mais quatro passos em acelerad oe fará alto , unindo o 

pé direito ao esquerdo e, baixando os antebraços, coála ras mãos às coxas, com 

uma batida. 

(5) Passagem do "Passo Acelerado" para o "Passo Oo"r di-n ári

Estando em acelerado, a voz de execução deverá ser daad quando o pé esquerdo 

assentar no solo; o homem dará mais três passos em aceleardo, iniciando então, o 

passo ordinário com a perna esquerda. 

d. Deslocamentos Curtos -P oderão ser executados ao comando de 

"TANTOS PASSOS EM FRENTE! MARCHE!". O número de pass ssoerá sempre 

ímpar. À voz de "Marche!", o homem romperá a marchnao  passo ordinário, dando 

tantos passos quantos tenham sido determinados e fará alto, sem que para isso seja 

necessário novo comando. Não poderá exceder 11 passos. 

 

2.4 VOLTAS (Item 2-6 do Manual de OU – C 22-5) 

 

a. A Pé Firme - Todos os movimentos serão executados na posição de 

"Sentido", mediante os comandos abaixo: 

(1)  "DIREITA (ESQUERDA), VOLVER!" - À voz de  execução

"VOLVER!", o homem voltar-se-á para o lado indicadoe,  udm quarto de círculo, 

sobre o calcanhar do pé direito (esquerdo) e a plandtao  pé esquerdo (direito), e, 

terminada a volta, assentará a planta do pé direito (esquerdo) no solo; unirá depois o 

pé esquerdo (direito) ao direito (esquerdo), batendo energicamente os calcanhares. 

(2) "MEIA VOLTA, VOLVER!" - Será executada como d"Eas quer

Volver", sendo a volta de 180 graus. 

(3) "OITAVO À DIREITA (ESQUERDA), VOLVER!" -  Seeráxe cutado 

do mesmo modo que "Direita (Esquerda) Volver", mas, a volta é apenas de 45 graus. 
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(4) Em Campanha e nas situações em que seja difícil à otrpa executar 

voltas a pé firme (Ex. Tropa portando material ou equpiamento pesado), deverá ser 

comandado "FRENTE PARA DIREITA (ESQUERDA, RETAGUAR)D!"A, para que 

seja mudada a frente de uma fração. A este comandoo ,h omem volverá a frente 

para o lado indicado com energia e vivacidade. Tal comando deverá ser dado com a 

tropa no posição de "Descansar". Após executá-lo, permanecerá nesta posição. 

b. Em Marcha –A s voltas em marchas só serão executadas nos 

deslocamentos no passo ordinário. 

(1) "DIREITA, VOLVER!" - A voz de execução "VOLVER!e" vderá ser 

dada no momento em que o homem assentar no solo  od irpeéito ; com o pé 

esquerdo, ele dará um passo mais curto e volverá à dire sitoabre a planta do pé 

esquerdo, prosseguindo a marcha com o pé direito, na nova direção. 

(2) "ESQUERDA, VOLVER!" - A voz de execução "VOLVER d!e" verá 

ser dada no momento em que o homem assentar no solo  opé esquerdo; com o pé 

direito, ele dará um passo mais curto e volverá à esquae rsdobre a planta do pé 

direito, prosseguindo a marcha com o pé esquerdo, na nova direção. 

(3) "OITAVO À DIREITA (ESQUERDA), VOLVER!" - Será executado do 

mesmo modo que "Direita (Esquerda), Volver", porém, a rotação será apenas de 45 

graus. 

(4) "MEIA VOLTA, VOLVER!" - A voz de execução "VOLVE!"R deverá 

ser dada ao assentar o pé no solo; o pé direito irá u mpouco à frente do esquerdo, 

girando o homem vivamente pela esquerda sobre as plantsa dos pés, até mudar a 

frente para a retaguarda, rompendo a marcha com oé  pdireito e proseguindo na 

nova direção. 

(5) "Frente para a Direita (Esquerda, Retaguarda)"  E-stando a tropa 

em passo sem cadência e sendo necessário mudar a sua freen,t o comandante da 

fração poderá comandar "FRENTE PARA A DIRREDIAT,A  (ESQUE

RETAGUARDA)!". A este comando, os homens se voltarãoid arampente para a 

frente indicada, prosseguindo no passo sem cadência. 
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CAPÍTULO 3 

INSTRUÇÃO COLETIVA 

 e, em 

3.1 FORMAÇÕES (Item 4-3 do Manual de OU – C 22-5) 

As formações adotadas por uma tropa serão, principalment

função de seu efetivo e de sua organização. Deverão risaedra sv aa fim de 

assegurar à tropa flexibilidade suficiente para se adapatr à diversidade de espaços 

disponíveis. 

Existem duas formações fundamentais – Em Coluna e Em Lai.n hO 

número de colunas ou de fileiras dependerá dos fatosre enumerados no parágrafo 

anterior. Em princípio, as formações tanto em linha como em colun serão por 1, 2, 3, 

4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 e 18. 

   C 22-5)  Os homens ficarão dispostos um atrás do outro, à 

3.2 FORMAÇÕES EM CaO. CLoUluNnAa  (pIoter mum 4 -–4 do Manual de OU –

distância de um braço, com a frente voltada para o mesmo ponto afastado. 

b. Coluna por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 e 1 8O s– homens ficarão 

dispostos em tantas colunas quanto as prescritas, uma ao aldo da outra, separadas 

por intervalos de um braço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Coluna por um Coluna por três 
 

 

 

Um braço 
esticado 

Um braço 
esticado 

Um braço 
esticado 

Um braço 
esticado 

Um braço esticado ou 
dobrado 
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3.3 FORMAÇÕES EM LINHA (Item 4-5 do Manual de OU – C 22-5)  É a formação em que os homens são colocados na 

a. Em uma fileira –

mesma linha, um ao lado do outro, todos com a frente vlotada para o mesmo ponto 

afastado. 

b. Em duas ou mais fileiras  –É a formação de uma tropa em que 

seus homens formam tantas fileiras sucessivas, quantas as psrceritas, separadas 

por distâncias de um braço. 

 

 

 

 

Fração elementar em linha em uma fileira 

 

 

 

 

 

 

 

Fração em linha em duas fileiras 

 – C 22-5) , deverão 

3.4 FORMAÇÕES PORA sA LfoTrmUaRçõAe s(I, tteamnto 4 e-6m  dcool uMnaa ncuomalo d eem O liUnh a, em princípio

ser por altura. Normalmente nas formações em coluna, os mais altos ficarão à frente 

(e à direita se a formação for em duas ou mais colunasà) , exceção da(s) fileira(s) 

dos graduados. 

 2-5) s 

É aquela em que as frações, em todos os níveis, guardam a3.5 FORMAÇÃO NORMAL (Item 4-8 do Manual de OU – C 2

distâncias e intervalos regulamentares.  

 

 

 

Um braço esticado ou 
dobrado 

Um braço esticado ou 
dobrado 

Um braço esticado ou 
dobrado 

Um braço esticado ou 
dobrado 

Um braço 
esticado  
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3.6 DISTÂNCIAS E INTERVALOS NORMAIS (Item 4-9 do Mnaual de 

OU – C 22-5) 

a. Quando em Coluna  

(1) Distância entre os homens - um braço esticado.  

(2) Distância entre frações elementares (Gp, Pç, etcm.)  -b ruaço 

esticado.  

(3) Distância entre frações (Pel, Sec, etc) - 2 (dois) passos.  

(4) Distância entre subunidades - 10 passos.  

b. Quando em Linha  

(1) Intervalo normal entre os homens - um braço esticado.  

(2) Intervalo reduzido (“Sem intervalo”) entre omse nhso - braço 

dobrado, mãos fechadas na cintura.  

(3) Intervalo entre frações elementares (Gp, Pç, uemtc)  b-r aço 

esticado.  

(4) Intervalo entre frações (Pel, Sec, etc) - 2 (dois) passos.  

(5) Intervalo entre subunidades - 4 (quatro) passos.  

OBSERVAÇÕES:  

- 1 (um) passo corresponde a, aproximadamente, 70 cm.  

- 1 (um) braço esticado corresponde a, aproximadamente, 80 cm.  

- 1 (um) braço dobrado corresponde a, aproximadamente, 25 cm. 

 C 22-5)  entram 

3.7 FORMAÇÃO EMASÉS aAqDueAla ( Ietmem q u4e- 1o0s  dhoom Menasn duea lu dmea  OunUid a–d e ou subunidade

em forma, independentemente das distâncias e interv anloosrmais entre suas 

frações. Os homens deverão entrar em forma por altura, so mais altos à frente e à 

direita.  

 

 

 

 

 

 

 



Apostila do CONCURSO/2008 – ORDEM UNIDA 
 

 21 

CAPÍTULO 4 

FORMATURA  22-5) cessário dar-lhe 

 a. Para se colocar em forma uma fração qualquer, é ne

4.1 ENTRADA EM FORMA (Item 4-11 do Manual de OU – C

um comando contendo a voz de advertência (designação d faração, da base e da 

frente), o comando propriamente dito (a formação sqeu ed eseje) e a voz de 

execução (Em forma!). Exemplo: “PELOTÃO! BASE TAL HOMME! FRENTE PARA 

TAL PONTO! COLUNA POR TRÊS! EM FORMA!”.  

b. O homem-base terá de ser sempre um elemento da testa da fração. 

Ao ser enunciado seu nome (ou seu número), o homem-baes tomará a posição de 

“Sentido”, levantará vivamente o braço esquerdo, mão easlmp ada, dedos unidos, 

palma voltada para a frente e se identifica gritasneduo  número (se tiver sido 

enunciado pelo nome) ou seu nome (se tiver sido enaudnoc ipelo número). Em 

seguida, abaixará o braço e procederá de acordo com o comando que for dado.  

c. A seqüência dos comandos é sempre a seguinte: designadçaã o 

fração, determinação do homem-base (ou fração-base)f,r ente, formação e voz de 

execução de “EM FORMA!”.  

 2-5)  “FORA DE 

Para uma tropa sair de forma, será dado o comando de4.2 SAÍDA DE FORMA (Item 4-12 do Manual de OU – C 2

FORMA! MARCHE!”.  

a.Caso a tropa esteja na Posição de “Descansar” e  aarmo ada

comando de “FORA DE FORMA!”, os homens tomarão a posoi çdãe “Sentido” e 

executarão o movimento de “Arma Suspensa”. À voz de “MCAHRE!”, os homens 

romperão a marcha e sairão de forma com vivacidade e eenrgia, tomando os seus 

destinos.  

  Para que uma tropa retifique a cobertura, ser-lhe-ád ado o comando 

4.3 COBRIR (Item 4-13 do Manual de OU – C 22-5) 

a.

de “COBRIR!”. A este comando, que é dado com a tropa an posição de “Sentido”, o 

homem estenderá o braço esquerdo para a frente, com a palma da mão para baixo e 

os dedos unidos, até tocar levemente com a ponta do ded omédio, a retaguarda do 
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ombro (ou mochila) do companheiro da frente; colocar-se-á, então, exatamente atrás 

deste, de forma a cobri-lo e, em seguida, posicionar-se-á na mesma linha em que se 

encontrem os companheiros à sua direita, alinhando-psoer  eles. A mão direita 

permanece colada à coxa. Os homens da testa, com exceção dod a esquerda (que 

permanecerá na posição de “Sentido”), estenderão os braços esquerdos para o lado, 

palmas das mãos para baixo, dedos unidos, tocando leveemnte o lado do ombro 

direito do companheiro à sua esquerda. A mão direita permanece colada à coxa. 

 

Cobrir – Tropa desarmada – (testa) 

 

Cobrir – Tropa desarmada – (coluna) 

 

 b. Se o comandante desejar reduzir o intervalo entre osh omens, logo 

após enunciar a fração, comandará “SEM INTERVALO, COBIRR!”. Neste caso, os 

homens procederão como descrito anteriormente, com exceoç ãdos homens da 

testa, que colocarão as mãos esquerdas fechadas nas c inptuunrahso,s no 

prolongamento dos antebraços, costas das mãos para a ftree,n cotovelos para a 

esquerda, tocando levemente o braço direito do companheiro à sua esquerda.  
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Sem intervalo, cobrir – Tropa desarmada (testa) 

 

 c. A cobertura estará correta quando o homem, olhando praa a frente, 

ver somente a cabeça do companheiro que o precede (a distância deverá ser de um  

braço). 

 d. O alinhamento estará correto quando o homem, conserov aan d

cabeça imóvel, olha para a direita e verificar snec oenlter a-ese no mesmo 

alinhamento que os demais companheiros de sua fileirOa . intervalo será de um 

braço (braço dobrado, no caso de “Sem intervalo”).  

 e. Verificada a cobertura e o alinhamento, o comaned adnat tropa 

comandará “FIRME!”. A este comando, os homens descerão energicamente o braço 

esquerdo, colando a mão à coxa com uma batida, permacenendo na posição de 

“Sentido”. 

 

CAPÍTULO 5 

DESLOCAMENTOS -5) , com 

 a.Os comandos e os processos empregados na instrução coletiva

5.1 GENERALIDADES (Item 4-15 do Manual de OU – C 22

arma ou sem arma, serão os mesmos da instrução individual de Ordem Unida.  



Apostila do CONCURSO/2008 – ORDEM UNIDA 
 

 24 

b.Os deslocamentos de uma tropa poderão ser feitos nasr mfoações 

em coluna, em linha ou emassada, nos passos ordinário, sme  cadência, de estrada 

ou acelerado.  

c.Nas formaturas das unidades, as colunas de cada subundied aou 

fração cobrirão a subunidade ou fração da frente.  

d.Nas formações em linha ou coluna dupla, o alinhamen tsoerá dado 

pelo elemento da direita; eventualmente, pela fraçã oou subunidade da esquerda 

(centro), por indicação do Comandante da unidade.  

e. Quando, na instrução, o Comandante de uma tropa edsejar que os 

oficiais não executem os movimentos de armas e as voltas, ocmandará “OFICIAIS, 

FORA DE FORMA!”.  

f. Quando o Comandante de uma tropa desejar que sse uhomens se 

desloquem para o interior de uma sala de instrução, um auditório, rancho, reserva de 

material ou armamento etc, poderá comandar “BASE AO CLUNA (FILA, FILEIRA) 

TAL! DIREÇÃO A TAL LOCAL! COLUNA POR (DOIS, TRÊStc, )!e DE ARMA NA 

MÃO (se for o caso)! SEM CADÊNCIA! MARCHE!”. Tal dcoo mdaenverá ser 

precedido, obrigatoriamente, de ordens complementaresq ue indiquem ao homem 

qual a conduta a adotar no local de destino. Inicia doo deslocamento, poderá ser 

dado o comando de “DESCANSAR!” para os demais homens em forma. 

 – C 22-5) 

5 .2 MUDANÇAS DE DIREÇÃO (Item 4-16 do Manual de OU 

a. Durante um deslocamento, para se tomar uma novao , direçã

determinada por um ponto de referência, facilmseívnetel,  cvoi mandar-se-á 

“DIREÇÃO A TAL PONTO! MARCHE!”.  

 b. Faltando o ponto de referência acima mencionado, pa rase efetuar 

uma mudança de direção, dar-se-á o comando “DIREÇÃO À DIREITA 

(ESQUERDA)! MARCHE!”,  

 c. O guia (quando em coluna por um) ou a testa da tro pdaescreverá 

um arco de circunferência para a direita ou para a esquerda, até volver a frente para 

o ponto indicado, ou até receber o comando de “EM FRENTE!”, seguindo, então em 

linha reta, tendo o cuidado de diminuir a ampdloit udpea sso, para evitar o 

alongamento da(s) coluna(s); os outros homens acompanhoa roã movimento e 

mudarão de direção, no mesmo ponto em que o guia (ou a testa) fez a mudança.  
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 d. Logo que a tropa tenha se deslocado o suficiente na nova direção, o 

guia (ou a testa) retomará a amplitude normal do pass oordinário, independente de 

comando. 

 OU – C 22-

5.3 CONTINÊNCIA EM MARCHA  (Item 4-18 do Manual de 

5) 

 a.  A tropa em marcha presta continência:  

 (1) pela continência individual de seu comandante;  

 (2) executando o movimento correspondente ao  c“OomLHanAdRo   de

À DIREITA (ESQUERDA)!”.  

 b. A continência individual do comandante de uma troepma  marcha 

será prestada de acordo com o estabelecido no R 2U L-A MREEGNTO DE 

CONTINÊNCIA, HONRAS  E SINAIS DE RESPEITO DAS FORÇAS ARMADAS e no 

C 22-6 - INSPEÇÕES, REVISTAS E DESFILES.  

 c. A execução, pela tropa, do comando de “OLHAR ÀA  DIREIT

(ESQUERDA)!”, além de obedecer ao prescrito nos disposiitvos citados na letra “b.” 

deste parágrafo, seguirá os seguintes procedimentos:  

 (1) o comando de “OLHAR À DIREITA (ESdQadUoE RDA)!” será 

quando a tropa assentar o pé esquerdo no solo;  

 (2) a tropa dará um passo com a perna gduirideait,a  oeu, treom  se

com a perna esquerda, mais enérgico, batendo com a pltaan do pé no solo, para 

produzir um ruído mais forte. Simultaneamente com eas tbatida, a tropa volverá a 

cabeça com energia, olhando francamente para o landdoic ai do e continuará o 

deslocamento no passo ordinário;  

 (3) os homens da primeira fileira, assim cnoam od oo sla ddoa  colu

para o qual a tropa estiver olhando não realizarão o movimento com a cabeça.  

 (4) para que a tropa volte à posição antemriaonr,d saedroá  “cOoLHAR  

FRENTE!”. O comando será executado de forma semelhantaeo  prescrito na letra 

“c.", itens (1) e (2),deste parágrafo, e a tropa rváo lave cabeça para a frente, 

continuando o deslocamento;  

 (5) nos desfiles, o comandante dará as vozes dem c ao mfaacned o co

voltada para o lado oposto àquele em que estiver a autoridade a quem será prestada 

a continência. 



Apostila do CONCURSO/2008 – ORDEM UNIDA 
 

 26 

CAPÍTULO 6 

REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS, HONRAS, SINAIS DE 

RESPEITO E CERIMONIAL MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS 

(Decreto do Pres. da República n.º 2.243 – de 03 de Jun de 1997) o II do 

 

6.1 DOS SINAIS  DE RESPEITO E DA CONTINÊNCIA (Títul

Rcont das Forças Armadas) 

 

6.1.1 Generalidades (Art. 2º e 3º) 

Todo militar, em decorrência de sua condição, obrigasç,õ edeveres, 

direitos e prerrogativas, estabelecidos em toda a leçgãisol amilitar, deve tratar 

sempre: 

I - com respeito e consideração os seus superiores hierárquicos, como 

tributo à autoridade de que se acham investidos por lei; 

II - com afeição e camaradagem os seus pares; 

III - com bondade, dignidade e urbanidade os seus subordinados. 

a. Todas as formas de saudação militar, os sinais de respieto e a 

correção de atitudes caracterizam, em todas as circunstâncais de tempo e lugar, o 

espírito de disciplina e de apreço existentes entret egorsa nintes das Forças 

Armadas. 

b. As demonstrações de respeito, cordialidade e consaidçeãro, 

devidas entre os membros das Forças Armadas, também o são aso integrantes das 

Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares eo sa Militares das Nações 

Estrangeiras. 

 

O militar manifesta respeito e apreço aos seus supersio, rpeares e 

subordinados: 

I - pela continência; 

II - dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo disciplinado; 

III - observando a precedência hierárquica; 

IV - por outras demonstrações de deferência. 
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a. Os sinais regulamentares de respeito e de apreço ee notsr 

militares constituem reflexos adquiridos mediante cuidadosa instrução e continuada 

exigência. 

b. A espontaneidade e a correção dos sinais de resspãeoit o 

índices seguros do grau de disciplina das corporações militares e da educação moral 

e profissional dos seus componentes. 

c. Os sinais de respeito e apreço são obrigatórios em tso daas 

situações, inclusive nos exercícios no terreno e em campanha. 

 

6.1.2 Dos Sinais de Respeito (Capítulo II do Títul oII do Rcont das 

Forças Armadas) 

Art. 4º Quando dois militares se deslocam junto sm, eon odr e

antigüidade dá a direita ao superior. 

Parágrafo Único - Se o deslocamento se fizer em via qu etenha lado interno e lado 

externo, o de menor Antigüidade dá o lado interno ao superior. 

Art. 5º Quando os militares se deslocam em grupo, o amis antigo fica 

no centro, distribuindo-se os demais, segundo suas precedências, alternadamente à 

direita e à esquerda do mais antigo. 

Art. 6º Quando encontrar um superior num local de circulação, o militar 

saúda-o e cede-lhe o melhor lugar. 

§ 1º Se o local de circulação for estreito e o milita rfor praça, franqueia a passagem 

ao superior, faz alto e permanece de frente para ele. 

§ 2º Na entrada de uma porta, o militar franqueia- aao superior; se estiver fechada, 

abre-a, dando passagem ao superior e torna a fechá-la depois. 

Art. 7º Em local público onde não estiver sendo realizaa dsolenidade 

cívico-militar, bem como em reuniões sociais, o militar curmimpenta, tão logo lhe 

seja possível, seus superiores hierárquicos. 

Parágrafo único. Havendo dificuldade para apro ximdoasr -sesuperiores 

hierárquicos, o cumprimento deve ser feito mediante um movimento de cabeça. 

Art. 8º Para falar a um superior, o militar empregas empre o tratamento 

"Senhor" ou "Senhora". 

§ 1º Para falar, formalmente, a um oficial-general, o tratamento é "Vossa 

Excelência", "Senhor Almirante", "Senhor General" ou "Senhor Brigadeiro", conforme 
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o caso. Nas relações correntes de serviço, no entanto, éd ma itido o tratamento de 

"Senhor". 

§ 2º Para falar, formalmente, ao Comandante, Dirre toou Chefe de Organização 

Militar, o tratamento é "Senhor Comandante", "Sern hDoiretor", "Senhor Chefe", 

conforme o caso; nas relações correntes de serviço, é atdidmo i o tratamento de 

"Comandante", "Diretor" ou "Chefe". 

§ 3º No mesmo posto ou graduação, poderá ser empregoa do tratamento "você", 

respeitadas as tradições e peculiaridades de cada Força Armada. 

Art. 9º Para falar a um mais moderno, o superior emprega o tratamento 

"você". 

Art. 10. Todo militar, quando for chamado por umri ors,u pdeeve 

atendê-lo o mais rápido possível, apressando o passo quando em deslocamento. 

Art. 11. Nos refeitórios, os oficiais observam, em princípio, as seguintes 

prescrições: 

I - aguardam, para se sentarem à mesa, a chegada  Cdoomandante, Diretor ou 

Chefe, ou da mais alta autoridade prevista para a refeição; 

II - caso a referida autoridade não possa comparecer àh ora marcada para o início 

da refeição, esta é iniciada sem a sua presença; à sua cghaeda, a refeição não é 

interrompida, levantando-se apenas os oficiais que tenham assento à mesa daquela 

autoridade; 

III - ao terminar a refeição, cada oficial levanta-see  pede permissão ao mais antigo 

para retirar-se do recinto, podendo ser delegada amoa is antigo de cada mesa a 

autorização para concedê-la; 

IV - o oficial que se atrasar para a refeição deve apsreentar-se à maior autoridade 

presente e pedir permissão para sentar-se; 

V - caso a maior autoridade presente se retire antes qeu os demais oficiais tenham 

terminado a refeição, apenas se levantam os que tenham assento à sua mesa. 

§ 1º os refeitórios de grande freqüência e os utilizapdoor s oficiais de diversas 

Organizações Militares podem ser regidos por disposições específicas. 

§ 2º Nos refeitórios de suboficiais, subtenentes e sargtoesn, deve ser observado 

procedimento análogo ao dos oficiais. 

Art. 12. Nos ranchos de praças, ao neles entrar o Comandante, Diretor 

ou Chefe da Organização Militar ou outra autoridades uperior, a praça de serviço, o 

militar mais antigo presente ou o que primeiro avist aarquela autoridade comanda: 
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"Rancho Atenção!" e anuncia a função de quem che gpara; çaass, sem se 

levantarem e sem interromperem a refeição, suspendemto da a conversação, até 

que seja dado o comando de "A vontade". 

Art. 13. Sempre que um militar precisar sentar-sela daoo  de um 

superior, deve solicitar-lhe a permissão. 

 

6.1.3 Da Continência (Capítulo III do Título II doR cont das Forças 

Armadas) 

Art. 14. A continência é a saudação prestada pelo mairl ite pode ser 

individual ou da tropa. 

§ 1º A continência é impessoal; visa a autoridade e não a pessoa. 

§ 2º A continência parte sempre do militar de me nporrecedência hierárquica; em 

igualdade de posto ou graduação, quando ocorrer dúv isdoabre qual seja o de 

menor precedência, deve ser executada simultaneamente. 

§ 3º Todo militar deve, obrigatoriamente, retribuiar  continência que lhe é prestada; 

se uniformizado, presta a continência individual; se emt rajes civis, responde-a com 

um movimento de cabeça, com um cumprimento verbal ou doebsrcindo-se, caso 

esteja de chapéu. 

Art. 15. Têm direito à continência: 

I - a Bandeira Nacional: 

a) ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou cívica; 

b) por ocasião da cerimônia de incorporação ou desincorporarão, nas formaturas; 

c) quando conduzida por tropa ou por contingente de Organização Militar; 

d) quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acopmanhada por guarda ou 

por organização civil, em cerimônia cívica; 

e) quando, no período compreendido entre 08:00 horaes  o pôr-do-sol, um militar 

entra a bordo de um navio de guerra ou dele s, aqi, uoaundo na situação de 

"embarcado", avista-a ao entrar a bordo pela primeira vez, ou ao sair pela última vez; 

II - o Hino Nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica; 

III - o Presidente da República; 

IV - o Vice-Presidente da República; 

V - o Presidente do Senado Federal, da Câmara dos uDtaedpos e do Supremo 

Tribunal Federal; 

VI - os Ministros de Estado; 
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VII - os Governadores de Estado, de Territórios Federasi, e do Distrito Federal, nos 

respectivos territórios, ou em qualquer parte do País em visita de caráter oficial; 

VIII - os Ministros do Superior Tribunal Militar; 

IX - os militares da ativa das Forças Armadas, mesmo emj etr acivil; neste último 

caso, quando for obrigatório o seu reconhecimento em fnução do cargo que exerce 

ou, para os demais militares, quando reconhecidos ou identificados; 

X - os militares da reserva ou reformados, quando reconhecidos ou identificados; 

XI - a tropa quando formada; 

XII - as Bandeiras e os Hinos das Nações Estrangeiras, nos acsos dos incisos I e II 

deste artigo; 

XIII - as autoridades civis estrangeiras, correspondentes às constantes dos incisos III 

a VIII deste artigo, quando em visita de caráter oficial; 

XIV - os militares das Forças Armadas estrangeiras, quando uniformizados e, se em 

trajes civis, quando reconhecidos ou identificados; 

XV - os integrantes das Polícias Militares e dos Corpo sB doembeiros Militares, 

Corporações consideradas forças auxiliares e reserva do Exército. 

Art. 16. O aperto de mão é uma forma de cumprimentoq ue o superior 

pode conceder ao mais moderno. 

Parágrafo único. O militar não deve tomar a inicaia tdive estender a mão para 

cumprimentar o superior, mas se este o fizer, não pode se recusar ao cumprimento. 

Art . 17. O militar deve responder com saudação anágloa quando, ao 

cumprimentar o superior, este, além de retribuir a cotinnência, fizer uma saudação 

verbal. 

 

6.1.3.1 Do Procedimento Normal (Seção I do Capítu lIoII do 

Título II do Rcont das Forças Armadas) 

Art. 18. A continência individual é a forma de saudaoç ãque o militar 

isolado, quando uniformizado, com ou sem coberturvae,  daeos símbolos, às 

autoridades e à tropa formada, conforme estabelecido no Art. 15. 

§ 1º A continência individual é, ainda, a forma peulaa l qos militares se saúdam 

mutuamente, ou pela qual o superior responde à saudação de um mais moderno. 

§ 2º A continência individual é devida a qualquer  dhoo radia ou da noite, só 

podendo ser dispensada nas situações especiais regulamendtaas por cada Força 

Armada. 
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§ 3º Quando em trajes civis, o militar assume as seguintes atitudes: 

I - nas cerimônias de hasteamento ou arriação da Bandirea, nas ocasiões em que 

esta se apresentar em marcha ou cortejo, assim como duranet a execução do Hino 

Nacional, o militar deve tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, com a cabeça 

descoberta; 

II - nas demais situações, se estiver de cobertura, desbcreo-se e assume atitude 

respeitosa; 

III - ao encontrar um superior fora de organizaçãliota rM, io subordinado faz a 

saudação com um cumprimento verbal, de acordo com as convenções sociais. 

Art. 19. São elementos essenciais da continência individual: a atitude, o 

gesto e a duração, variáveis conforme a situação dos executantes: 

I - atitude - postura marcial e comportamentoos or esep eaitdequado às 

circunstâncias e ao ambiente; 

II - gesto - conjunto de movimento do corpo, braços e mãos, com ou sem armas; 

III - duração - o tempo durante o qual o militar assume a atitude e executa o gesto 

acima referido. 

Art. 20. O militar, desarmado, ou armado de revó lvoeur pistola, de 

sabre-baioneta ou espada embainhada, faz a continênci aindividual de acordo com 

as seguintes regras: 

I - mais moderno parado e superior deslocando-se: 

a) posição de sentido, frente voltada para a direerçpãeon dpicular à do 

deslocamento do superior; 

b) com cobertura: em movimento enérgico, leva a mrãeoit ad iao lado da 

cobertura, tocando com a falangeta do indicador a borda da pala, um pouco adiante 

do botão da jugular, ou lugar correspondente, se a rctuorbae não tiver pala ou 

jugular; a mão no prolongamento do antebraço, com a palma voltada para o rosto e 

com os dedos unidos e distendidos; o braço sensivelmente horizontal, formando um 

ângulo de 45º com a linha dos ombros; olhar franco ea nturalmente voltado para o 

superior. Para desfazer a continência, baixa a mãoo veimme nmto enérgico, 

voltando à posição de sentido; 

c) sem cobertura: em movimento enérgico, leva a mão direita ao lado direito da 

fronte, procedendo similarmente ao descrito na alínea "b" , no que couber; 
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d) a continência é feita quando o superior atinge ad istância de três passos do 

mais moderno e desfeita quando o superior ultrapassma aois  moderno de um 

passo; 

Il - mais moderno deslocando-se e superior parado, ou deslocando-se em sentido 

contrário: 

- se está se deslocando em passo normal, o mais moderno mnatém o passo e 

a direção do deslocamento; se em acelerado ou correndo, toma o passo normal, não 

cessa o movimento normal do braço esquerdo; a continência é feita a três passos do 

superior, como prescrito no inciso I, alíneas "b" e "c"  e, ncarando-o com movimento 

vivo de cabeça; ao passar por este, o mais moderno volta a olhar em frente e desfaz 

a continência; 

III - mais moderno e superior deslocando-se em direções convergentes: 

- o mais moderno dá precedência de passagem ao superior e faz a continência 

como prescreve o inciso I, alíneas "b" e "c" , sem tomar a posição de sentido; 

IV - mais moderno, deslocando-se, alcança e ultrapassa  osuperior que se desloca 

no mesmo sentido: 

- o mais moderno, ao chegar ao lado do superior, falhze-  a continência como 

prescrito no inciso I, alíneas "b" e "c" , e o encara comviv o movimento de cabeça; 

após três passos, volta a olhar em frente e desfaz a continência; 

V - mais moderno deslocando-se, é alcançado e ultrapassado por superior que se 

desloca no mesmo sentido: 

- o mais moderno, ao ser alcançado pelo superior, fazh-le a continência, como 

prescrito no inciso I, alíneas "b" e "c" , desfazendo-a deopis que o superior tiver se 

afastado um passo; 

VI - em igualdade de posto ou graduação, a continência é feita no momento em que 

os militares passam um pelo outro ou se defrontam. 

Art. 21. O militar armado de espada desembainhadaa fz a continência 

individual, tomando a posição de sentido e em seguida perfilando a espada. 

Parágrafo único. Na continência aos símbolos e autorisd amdeencionadas nos 

incisos I a VIII e XII do Art. 15 e a oficiais-generais, abate a espada. 

Art. 22. o militar, quando tiver as duas mãos so, cufapza daa 

continência individual tomando a posição de sentido, fnrete voltada para a direção 

perpendicular à do deslocamento do superior. 
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§ 1º Quando apenas uma das mãos estiver ocupada, a mão irdeita deve estar livre 

para executar a continência. 

§ 2º O militar em deslocamento, quando não puder coerrsponder à continência por 

estar com as mãos ocupadas, faz vivo movimento de cabeça. 

Art. 23. O militar, isolado, armado de metralhadodrae  mão, fuzil ou 

arma semelhante faz continência da seguinte forma: 

I - quando estiver se deslocando: 

a) leva a arma à posição de "Ombro Arma", à pas sasguepmer iodro 

hierárquico; 

b) à passagem de tropa formada, faz alto, volta-se para a tropa e leva a arma à 

posição de "Ombro Arma"; 

c) com a arma a tiracolo ou em bandoleira, toma a posição de sentido, com sua 

frente voltada para a direção perpendicular à do deslocamento do superior. 

II - quando estiver parado: 

a) na continência aos símbolos e autoridades mencionadas nos incisos I a VIII 

do Art. 15 e a oficiais-generais, faz "Apresentar Arma"; 

b) para os demais militares, faz "Ombro Arma"; 

c) à passagem da tropa formada, leva a arma à posição de "Ombro Arma"; 

d) com a arma a tiracolo ou em bandoleira, toma apenas a posição de sentido. 

Art. 24. Todo militar faz alto para a continência à Bandeira Nacional, ao 

Hino Nacional e ao Presidente da República. 

§ 1º Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia religiosa, o militar participante 

da cerimônia não faz a continência individual, permanecendo em atitude de respeito. 

§ 2º Quando o Hino Nacional for cantado, a tropa oiluit amr presente não faz a 

continência, nem durante a sua introdução, permanecendo na posição de "Sentido" 

até o final de sua execução. 

Art. 25. Ao fazer a continência ao Hino Nacional, o militar volta-se para 

a direção de onde vem a música, conservando-se nessa attiude enquanto durar sua 

execução. 

§ 1º Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia àB andeira ou ao Presidente 

da República, o militar volta-se para a Bandeira ou para o Presidente da República. 

§ 2º Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia mliitar ou cívica, realizada em 

ambiente fechado, o militar volta-se para o princ iploaclal da cerimônia e faz a 
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continência como estipulado no inciso I do Art. 20 os uA nrtos. 21, 22 ou 23, 

conforme o caso. 

Art. 26. Ao fazer a continência para a Bandeira Nacinoal integrante de 

tropa formada e parada, todo militar que se desloca, faz alto, vira-se para ela e faz a 

continência individual, retomando, em seguida, o seue sdlocamento; a autoridade 

passando em revista à tropa observa o mesmo procedimento. 

Art. 27. No interior das Organizações Militares, a prçaa faz alto para a 

continência a oficial-general e às autoridades enumerasd anos incisos III a VIII, 

inclusive, do Art. 15. 

Art. 28. O Comandante, Chefe ou Diretor de Organizçaão Militar tem, 

diariamente, direito à continência prevista no artigoa nterior, na primeira vez que for 

encontrado pelas suas praças subordinadas, no interior de sua organização. 

Art. 29. Os militares em serviço policial ou de seguraan çpoderão ser 

dispensados dos procedimentos sobre continência indaivl idcuonstantes deste 

Regulamento. 

 

6.1.3.2 Do Procedimento Em Outras Situações (SeçãIIo  do 

Capítulo III do Título II do Rcont das Forças Armadas) 

Art. 30. O militar em um veículo, exceto bicicleta, motocicleta ou similar, 

procede da seguinte forma: 

I - com o veículo parado, tanto o condutor como o passagireo fazem a continência 

individual sem se levantarem; 

II - com o veículo em movimento, somente o passageiro faz a continência individual. 

§ 1º Por ocasião da cerimônia da Bandeira ou da execução do Hino Nacional, se no 

interior de uma Organização Militar, tanto o condutocr omo o passageiro saltam do 

veículo e fazem a continência individual; se em via púcbal,i procedem do mesmo 

modo, sempre que viável. 

§ 2º Nos deslocamentos de elementos transportados por viaturas, só o Comandante 

e o Chefe de cada viatura fazem a continência individual .Os militares transportados 

tomam postura correta e imóvel enquanto durar a continência do Chefe da viatura. 

Art. 31. O militar isolado presta continência à tropa da seguinte forma: 

I - tropa em deslocamento e militar parado: 

a) militar a pé - qualquer que seja seu posto ou guraaçdão, volta-se para a 

tropa, toma posição de "Sentido" e permanece nessa atitude durante a passagem da 
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tropa, fazendo a continência individual para a Banad eNiracional e, se for mais 

antigo do que o Comandante da tropa, corresponden tiàn êcnocia que lhe é 

prestada; caso contrário, faz a continência individuaal o Comandante da tropa e a 

todos os militares em comando de frações constituíed ass ejaqmue  lh

hierarquicamente iguais ou superiores; 

b) militar em viatura estacionada - desembarca e proceddee  acordo com o 

estipulado na alínea anterior; 

II - tropa em deslocamento e militar em movimento, a pé ou em veículo: 

- o militar, sendo superior hierárquico ao Comandant eda tropa, pára, volta-se 

para esta e responde à continência que lhe é prestada; caso contrário, pára, volta-se 

para aquela e faz a continência individual ao Comaanndte da tropa e a todos os 

militares em comando de frações constituídas que lhe sejam hierarquicamente iguais 

ou superiores; para o cumprimento à Bandeira Naciona l,o militar a pé pára e faz a 

continência individual; se no interior de veículo, fa zc oantinência individual sem 

desembarcar; 

III - tropa em forma e parada, e militar em movimento: 

- procede como descrito no inciso anterior, paernaansd o paarpa a 

cumprimento à Bandeira Nacional. 

Art. 32. O oficial ao entrar em uma Organização Militra, em princípio, deve ser 

conduzido ao seu Comandante, Chefe ou Diretor, ou, cofnorme as peculiaridades e 

os procedimentos específicos de cada Força Armada, àri daaudteo militar da 

Organização para isso designada, a fim de participar os motivos de sua ida àquele 

estabelecimento. Terminada a missão ou o fim que alil eov ou, deve, antes de se 

retirar, despedir-se daquela autoridade. 

§ 1º Nos estabelecimentos ou repartições militares onde essa apresentação não seja 

possível, deve o militar apresentar-se ou dirigir-se a ode maior posto ou graduação 

presente, ao qual participará o motivo de sua presença. 

§ 2º Quando o visitante for do mesmo posto ou dep eprioosr toa os udo 

Comandante, Diretor ou Chefe, é conduzido ao Gabinete ou Câmara do mesmo, que 

o recebe e o ouve sobre o motivo de sua presença. 

§ 3º A praça, em situação idêntica, apresenta-se ao Ofciial-de-Dia ou de Serviço, ou 

a quem lhe corresponder, tanto na chegada quanto na saída. 

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos não iscea  aàpsl organizações 

médicomilitares, exceto se o militar estiver em visita de serviço. 
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Art. 33. Procedimento do militar em outras situações: 

I - o mais moderno, quando a cavalo, se o superior estri vae pé, deve passar por 

este ao passo; se ambos estiverem a cavalo, não pode crcuozmar  aquele em 

andadura superior; marchando no mesmo sentido, ultraapssa o superior depois de 

lhe pedir autorização; em todos os casos, a continênc iéa feita como prescrita no 

inciso II do Art. 20 deste regulamento. 

II - O militar a cavalo apeia para falar com o superiro a pé, salvo se este estiver em 

nível mais elevado (palanque, arquibancada, picadei,r oou similar) ou ordem em 

contrário; 

III - se o militar está em bicicleta ou motocicleta,v deerá passar pelo superior em 

marcha moderada, concentrando a atenção na condução do veículo; 

IV - o portador de uma mensagem, qualquer que  smeejaio  ode transporte 

empregado, não modifica a sua velocidade de marcha ao ucrzar ou passar por um 

superior e informa em voz alta: "serviço urgente"; 

V - a pé, conduzindo ou segurando cavalo, o militar faz a continência como prescrito 

no Art. 22. 

VI - quando um militar entra em um recinto público, percorre com o olhar o local para 

verificar se há algum superior presente; se houver, o mlitiar, do lugar em que está, 

faz-lhe a continência; 

VII - quando um superior entra em um recinto públicoo,  mais moderno que aí está 

levanta-se ao avistá-lo e faz-lhe a continência; 

VIII - quando militares se encontrarem em reuniõesis , sofecsiatas militares, 

competições desportivas ou em viagens, devem apressee ntmaru-tuamente, 

declinando posto e nome, partindo essa apresentação do de menor hierarquia; 

IX - seja qual for o caráter - oficial ou particu ladra solenidade ou reunião, deve o 

militar, obrigatoriamente, apresentar-se ao superior de maior hierarquia presente, e 

ao de maior posto entre os oficiais presentes de sua Organização Militar; 

X - quando dois ou mais militares, em grupo, encontrasme -com outros militares, 

todos fazem a continência individual como se estivessem isolados. 

Art. 34. Todo militar é obrigado a reconhecer o sPirdeente e o Vice-

Presidente da República, o Ministro da sua Força, os Cnodmaantes, Chefes ou 

Diretores da cadeia de comando a que pertencer a sua ogranização e os oficiais de 

sua Organização Militar. 
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§ 1º Os oficiais são obrigados a reconhecer também os Mistinros Militares, assim 

como os Chefes dos Estados-Maiores de suas respectivas Forças. 

§ 2º Todo militar deve saber identificar as insíqnias sd opostos e graduações das 

Forças Armadas. 

Art. 35. O militar fardado descobre-se ao entrar em um recinto coberto. 

§ 1º O militar fardado descobre-se, ainda, nas reunisõ esociais, nos funerais, nos 

cultos religiosos e ao entrar em templos ou par rtdiceip aatos em que este 

procedimento seja pertinente, sendo-lhe dispensstaedsa , canseos, a 

obrigatoriedade da prestação da continência. 

§ 2º A prescrição do "caput " deste artigo não se aplaicoas  militares armados de 

metralhadora de mão, fuzil ou arma semelhante ou amoilsit ares em serviço de 

policiamento, escolta ou guarda. 

Art. 36. Para saudar os civis de suas relações, o militar fardado não se 

descobre, cumprimentando-os pela continência, pelo aperto de mão ou com aceno 

de cabeça. 

Parágrafo único. Ao se dirigir a uma senhora para cumprimentá-la, o militar fardado, 

exceto se do sexo feminino, descobre-se, colocando a cuorab esrtob o braço 

esquerdo; se estiver desarmado e de luvas, descalça a lu vma ãdoa direita e 

aguarda que a senhora lhe estenda a mão. 

Art. 37. O militar armado de espada, durante soleandide militar, não 

descalça as luvas, salvo ordem em contrário. 

Art. 38. Nos refeitórios das Organizações Militares, am aior autoridade 

presente ocupa o lugar de honra. 

Art. 39. Nos banquetes, o lugar de honra situa-se, lmgeenrate, no 

centro, do lado maior da mesa principal. 

§ 1º Se o banquete é oferecido a determinada autdoaride, deve sentar-se ao seu 

lado direito o Comandante da Organização Militar responsável pela homenagem; os 

outros lugares são ocupados pelos demais participaengteusn,d os esquema 

previamente dado a conhecer aos mesmos. 

§ 2º Em banquetes onde haja mesa plena, o homenagteea dneve sentar-se em 

frente ao homenageado. 

Art. 40. Em embarcação, viatura ou aeronave militar,o  mais antigo é o 

último a embarcar e o primeiro a desembarcar. 
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§ 1º Em se tratando de transporte de pessoal, a licença para início do deslocamento 

é prerrogativa do mais antigo presente. 

§ 2º Tais disposições não se aplicam a situações operacionisa, quando devem ser 

obedecidos os Planos e Ordens a elas ligados. ont das 

 

6.2 DA APRESENTAÇÃO (Capítulo IV do Título II do Rc

Forças Armadas)  aproxima-se deste 

Art. 41. O militar, para se apresentar a um superior,

até a distância do aperto de mão; toma a posição dee n"Stido", faz a continência 

individual como prescrita neste Regulamento e diz, em vo zclaramente audível, seu 

grau hierárquico, nome de guerra e Organização Militra a que pertence, ou função 

que exerce, se estiver no interior da sua Organização Mitial r; desfaz a continência, 

diz o motivo da apresentação, permanecendo na posição ed "Sentido" até que lhe 

seja autorizado tomar a posição de "Descansar’ ou de "À Vontade". 

§ 1º Se a superior estiver em seu Gabinete de traboa lohu outro local coberto, o 

militar sem arma ou armado de revólver, pistola opua deas embainhada tira a 

cobertura com a mão direita. Em se tratando de boné ou capacete, coloca-o debaixo 

do braço esquerdo com o interior voltado para o corop e a jugular para a frente; se 

de boina ou gorro com pala, empunha-o com a mão esquerda, de tal modo que sua 

copa fique para fora e a sua parte anterior voltada apra a frente. Em seguida, faz a 

continência individual e procede à apresentação. 

§ 2º Caso esteja armado de espada desembainhada, fuzl iou metralhadora de mão, 

o militar faz alto à distância de dois passos do superior e executa o "Perfilar Espada" 

ou "Ombro Arma", conforme o caso, permanecendo nessa pçoãsoi mesmo após 

correspondida a saudação; se o superior for Oficial-General ou autoridade superior, 

o militar executa o manejo de "Apresentar Arma", passando, em seguida, à posição 

de "Perfilar Espada" ou "Ombro Arma", conforme o caso ,logo após correspondida a 

Saudação. 

§ 3º Em locais cobertos, o militar armado nas condiçpõreesv istas no parágrafo 

anterior, para se apresentar ao superior, apenas toma a posição de "Sentido". 

Art. 42. Para se retirar da presença de um superioro,  militar faz-lhe a 

continência individual, idêntica à da apresentação, e pede permissão para se retirar; 
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concedida a permissão, o oficial retira-se normalmente e,  a praça, depois de fazer 

"Meia Volta", rompe a marcha com o pé esquerdo. 

 I do Rcont 

6.3 DA CONTINÊNCIA DA TROPA (Capítulo V do Título I

das Forças Armadas) 

 

 6.3.1 Generalidades (Seção I do Capíltou loII  Vdo d Ro cToíntut 

das Forças Armadas) 

Art. 43 Têm direito à continência da tropa os símbolos a eutoridades 

relacionadas nos incisos I a IX e XI a XIV do Art. 15o 

.§ 1º Os oficiais da reserva ou reformados e os militares estrangeiros só têm direito à 

continência da tropa quando uniformizados. 

§ 2º Às autoridades estrangeiras, civis e militares, são sptraedas as continências 

Conferidas às autoridades brasileiras equivalentes. 

Art. 44 Para efeito de continência, considera-se tropa a reunião de dois 

ou mais militares devidamente comandados. 

Art. 45 Aos Ministros de Estado, aos Governadores de Edsot ae do 

Distrito Federal e aos Ministros do Superior Tribunilaital rM, são prestadas as 

continências previstas para Almirante-de-Esquadra, G-deen-eErxaélrcito ou 

Tenente-Brigadeiro. 

 .................... 

Art. 49. A partir do escalão subunidade, inclusive, to dtraopa armada 

que não conduzir Bandeira, ao regressar ao Quartel, ed volta de exercício externo 

de duração igual ou superior a 8(oito) horas, e apósa s marchas, presta continência 

ao terreno antes de sair de forma. 

§ 1º A voz de comando para essa continência é "Em êcnocniati nao terreno - 

Apresentar Arma!". 

§ 2º Os militares não integrantes da formatura fazem a continência individual. 

§ 3º Por ocasião da Parada Diária; a tropa e osre sm inliãtao integrantes da 

formatura prestam a "Continência ao Terreno", na forma estipulada pelos parágrafos 

1 e 2 deste artigo. 

..................... 
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Art. 51 No período compreendido entre o arriar da Bnadeira e o toque 

de alvorada no dia seguinte, a tropa apenas presta contni ência a Bandeira Nacional, 

ao Hino Nacional, ao Presidente da República, as bairnadse e hinos de outras 

nações e a outra tropa. 

Parágrafo único. Excetuam-se as guardas de honra ques tapmre continência à 

autoridade a que a homenagem se destina. 

 

 6.3.2 Da Continência da Tropa a Pé Fi rdmoe C (Sapeíçtuãolo  IIV 

do Título II do Rcont das Forças Armadas) 

Art. 52 A tropa em forma e parada, à passagem de outra tropa, volta-se 

para ela e toma a posição de sentido. 

Parágrafo único. Se a tropa que passa conduz Bandeira ,ou se seu Comandante for 

de posto superior ao do Comandante da tropa em forma e parada, esta lhe presta a 

continência indicada no Art. 53 quando, do mesmo posto  ae tropa que passa não 

conduz Bandeira, apenas os Comandantes fazem a continência. 

Art. 53 Uma tropa a pé firme presta continência aobso lsoísm, as 

autoridades e a outra tropa formada, nas condições mnaendcaiso no Art. 15 

executando os seguintes comandos: 

I - na continência a oficial subalterno e intermediário: 

- "Sentido!" 

II - na continência a oficial-superior: 

- "Sentido! Ombro Ama!" 

III - na continência aos símbolos e autoridades mencionadsa nos incisos I a VIII do 

Art. 15 a Oficiais-Generais ou autoridades equivalentes:  

- "Sentido! Ombro Arma! Apresentar Arma! Olhar a Direita (Esquerda) !". 

 ....................... 

§ 6º A continência é desfeita aos comandos de "Olhar emF rente!", "Ombro Arma!", 

"Descansar Arma!" e "Descansar!", conforme o caso, dados pelos mesmos 

elementos que comandaram sua execução e logo que a atouridade ou a Bandeira 

tenha ultrapassado de cinco passos a tropa que presta a continência. 
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6.3.3 Da Continência da Tropa em Deslocamento (So eIçI ãdo 

Capítulo V do Título II do Rcont das Forças Armada) s

Art. 56 A tropa em deslocamento faz continência aos oslíomsb, as 

autoridades e a outra tropa formada, relacionados nos ni cisos I, III a IX e XI a XV do 

Art. 15 observado o disposto pelo Art. 58, executando os seguintes comandos: 

I - "Sentido! - Em Continência a Direita (Esquerda)!", repetido por todas as unidades, 

até o escalão batalhão, inclusive; 

II - os Comandantes de subunidade, ao atingirem a dâinsctia de vinte passos da 

autoridade ou da Bandeira, dão a voz de: "CompanhSiae ntido! Em Continência a 

Direita (Esquerda) !"; 

III - os Comandantes de pelotão (seção), à distância de dez passos da autoridade ou 

da Bandeira, dão a voz de: "Pelotão (Seção) Sentido O! lhar à Direita (Esquerda)!"; 

logo que a testa do pelotão (seção) tenha ultrapassado de dez passos a autoridade 

ou a Bandeira, seu Comandante, independente dem  orsdueperior, comanda 

"Pelotão (Seção) Olhar em Frente!". 

§ 1º Nas formações emassadas de batalhão e de companhia sóé  dado o comando 

de execução da continência - "Batalhão (Companhia)n tSideo! - Olhar à Direita 

(Esquerda)!", por toque de corneta ou à viva voz dos respectivos comandantes. 

§ 2º Durante a execução da continência, são observadas as seguintes prescrições: 

a) a Bandeira não é desfraldada, exceto para outra nBdaeira; a Guarda-Bandeira 

não olha para a direita (esquerda); 

b) o estandarte não é abatido, exceto para a Bandeira Nacional, o Hino Nacional ou 

o Presidente da República; 

c) os oficiais de espada desembainhada, no comando de poetlão (seção), perfilam 

espada e não olham para a direita (esquerda); 

d) os oficiais sem espada ou com ela embainhada, fazem an ctionência individual 

sem olhar para a direita (esquerda), exceto o Comandante da fração; 

e) o Porta-Bandeira, quando em viatura, levanta-se, e a Guarda permanece sentada; 

f) os oficiais em viaturas, inclusive Comandantes de unidades e subunidades, fazem 

a continência sentados sem olhar para a direita (esquerda); 

g) os músicos, corneteiros e tamboreiros, condutores,a -psíomrtbolos e porta-

flâmulas, os homens da coluna da direita (esquerda) es  oda fileira da frente, não 

olham para a direita (esquerda), e, se sentados, não se levantam. 
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Art. 57 Na continência a outra tropa, procede-se da seguinte forma: 

I - se as duas tropas não conduzem a Bandeira Nacional,c ao ntinência é iniciada 

pela tropa cujo Comandante for de menor hierarquia; caso sejam de igual hierarquia, 

a continência deverá ser feita por ambas as tropas; 

II - se apenas uma tropa conduz a Bandeira Nacionaal , continência é prestada à 

Bandeira, independente da hierarquia dos Comandantes das tropas; 

III - se as duas tropas conduzem a Bandeira Nacional, a cnotinência é prestada por 

ambas, independente da hierarquia de seus comandantes. 

Art. 58 A tropa em deslocamento faz alto para a connêtni cia ao Hino 

Nacional e aos Hinos das Nações Estrangeiras, quando exeuctados em solenidade 

militar ou cívica. 

Art. 59 A tropa em deslocamento no passo acelerado ous em cadência 

faz continência às autoridades e a outra tropa formada, relacionadas nos incisos III a 

IX, XI e XIII a XV do Art. 15 ao comando de "Batalhão (Companhia, Pelotão, Seção) 

Atenção!", dado pelos respectivos comandantes. 

Parágrafo único. Para a continência à Bandeira Nacional e as Bandeiras das Nações 

Estrangeiras, a tropa em deslocamento no passo acelerado ou sem cadência retoma 

o passo ordinário e procede como descrito no Art. 56. 

 

6.3.4 Do Procedimento em Tropa em Situações Diverss a(Seção 

V do Capítulo V do Título II do Rcont das Forças Amradas) 

Art. 64 Nenhuma tropa deve iniciar marcha, embarcadre, sembarcar, 

montar, apear, tomar a posição à vontade ou sair doerm fa sem licença do mais 

antigo presente. 

Art. 65 Se uma tropa em marcha cruzar com ouetr af,o ra  qu

comandada pelo mais antigo passa em primeiro lugar. 

 ........................ 

Art. 67 Quando uma tropa não estiver em formatura es e encontrar em 

instrução, serviço de faxina ou faina, as continências doep atr são dispensáveis, 

cabendo, entretanto, ao seu Comandante, Instrutor nocua rEregado, prestar a 

continência a todo o superior que se dirija ao locald eo nse encontra essa tropa, 

dando-lhe as informações que se fizerem necessárias. 

Parágrafo único. No caso do superior dirigir-se pessoalmente a um dos integrantes 

dessa tropa, este lhe presta a continência regulamentar. 
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Art. 68 Quando uma tropa estiver reunida para instruçoã, conferência, 

preleção ou atividade semelhante, e chegar o seu Comandante ou outra autoridade 

de posto superior ao mais antigo presente, este comaa n"Cdompanhia (Escola, 

Turma, etc.) - Sentido! Comandante da Companhia (ouf unção de quem chega)!". A 

esse comando, levantam-se todos energicamente e tomam p oasição ordenada; 

correspondido o sinal de respeito pelo superior, volta  atropa à posição anterior, ao 

comando de "Companhia (Escola, Turma, etc.) - À vont!a".d eO procedimento é 

idêntico quando se retirar o comandante ou a autoridade em causa. 

§ 1º Nas reuniões de oficiais, o procedimento é o mesmou, sando-se os comandos: 

"Atenção! Comandante de Batalhão (ou Exmo. Sr. Alamnitre, General, Brigadeiro 

Comandante de ...)! À vontade!", dados pelos instoruu toor ficial mais antigo 

presente. 

§ 2º Nas Organizações Militares de ensino, os alunosu adies qquer postos ou 

graduações aguardam nas salas de aula, anfiteatros ou alboratórios a chegada dos 

respectivos professores ou instrutores. Instruções internaabse leecsetm, em 

minúcias, o procedimento a ser seguido. 

Art. 69 Quando um oficial entra em um alojamento  voeustiário 

ocupado por tropa, o militar, de serviço ou o qriumee ipro avistar aquela 

autoridade comanda "Alojamento (Vestiário) - Aote! nçCãomandante da 

Companhia (ou função de quem chega)!". As praças, sem interromperem suas 

atividades, no mesmo local em que se encontrapme,n dseums toda a 

conversação e assim se conservam até ser comandado "À vontade". 

 TES 

6.4 DAS BANDEIRAS-INSÍGNIAS, DISTINTIVOS E ESTANDAR

(Capítulo VI do Título II do Rcont das Forças Armadas)  militares em 

Art. 92 A presença de determinadas autoridades civis e

uma Organização Militar é indicada por suas Bandeiras-nI sígnias ou seus distintivos 

hasteados em mastro próprio, na área da organização. 

 ................... 

Art. 93 A bandeira-insígnia ou distintivo é hastaenaddoo  aq u

autoridade entra na Organização Militar, e arriado logo após a sua retirada. 

§ 1º O ato de hastear ou arriar a bandeira-insígnia uo o distintivo é executado sem 

cerimônia militar por elemento para isso designado. 
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§ 2º Por ocasião da solenidade de hasteamento our iadçeã oa rda Bandeira 

Nacional, a bandeira-insígnia ou distintivo deve ser ararido e hasteado novamente, 

após o término daquelas solenidades. 

Art. 94 No mastro em que estiver hasteada a Bandeciiroan aNl,a 

nenhuma bandeira-insígnia ou distintivo deve ser pocsioi nado acima dela, mesmo 

que nas adriças da verga de sinais. 

   do Rcont das 

6.5 DA BANDEIRA NACIONAL (Capítulo III do Título IV

Forças Armadas) da a qualquer 

Art. 150 A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arria

hora do dia ou da noite. 

§ 1º Normalmente, em Organização Militar, faz-se o hasteamento no mastro principal 

às 08:00 horas e a arriação às 18:00 horas ou ao pôr-do-sol. 

§ 2º No dia 19 de novembro, como parte dos eventos cmomoreativos do Dia da 

Bandeira, a Bandeira Nacional será hasteada em ato snoel eàs 12:00 horas, de 

acordo com os cerimoniais específicos de cada Força Armada. 

§ 3º Nas Organizações Militares que não mantenhavmiço  sienrinterrupto, a 

Bandeira Nacional será arriada conforme o estabelecidon o parágrafo § 1º ou ao se 

encerrar o expediente, o que primeiro ocorrer. 

§ 4º Quando permanecer hasteada durante à noite, a Bndaeira Nacional deve ser 

iluminada. 

Art. 151 Nos dias de Luto Nacional e no dia de Finadso, a Bandeira é 

mantida a meio mastro. 

§ 1º Por ocasião do hasteamento, a Bandeira vai até o topo do mastro, descendo em 

seguida até a posição a meio mastro; por ocasião da ararçi ão, a Bandeira sobe ao 

topo do mastro, sendo em seguida arriada. 

§ 2º Nesses dias, os símbolos e insígnias de Comando permanecem também a meio 

mastro, de acordo com o cerimonial específico de cada Força Armada. 

 ....................... 

Art. 156 No dia 19 de novembro, data consagrada à Bandeira Nacional, 

as Organizações Militares prestam o "Culto à Bandeira", cujo cerimonial consta de: 

I - hasteamento da Bandeira Nacional, conforme disposto no Art. 150, § 2º. 

II - canto do Hino à Bandeira e, se for o caso, incineração de Bandeiras; 
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III - desfile em continência à Bandeira Nacional. 

 Capítulo IV 

6.6 DO COMPROMISSO DOS MILITARES (Seção I e III do 

do Título IV do Rcont das Forças Armadas) da com 

Art. 172 A cerimônia do Compromisso dos Recrutas é realiza

grande solenidade, no final do período de formação. 

 ............................... 

Art. 174 O cerimonial deve obedecer as seguintes prescrições: 

I - a tropa forma armada; 

II - a Bandeira Nacional sem a guarda, deixando os pdoi sitivo da formatura, toma 

posição de destaque em frente da tropa; 

III - para a realização do compromisso, o contingentoes  drecrutas, desarmados, 

toma dispositivo entre a Bandeira Nacional e a tro pdae, frente para a Bandeira 

Nacional; 

IV - disposta a tropa, o Comandante manda tocar "Sideon"t e, em seguida, "Em 

Continência à Bandeira - Apresentar Arma", com uma ntoa de execução para cada 

toque. O porta-bandeira desfralda a Bandeira Nacional; 

V - o compromisso é realizado pelos recrutas, perannted eair a BNaacional 

desfraldada, com o braço direito estendido horizontalmnete à frente do corpo, mão 

aberta, dedos unidos, palma para baixo, repetindo,  evomz alta e pausada, as 

seguintes palavras: "AO INGRESSAR NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROMETO REGULAAR  A MINH

CONDUTA PELOS PRECEITOS DA MORAL, CUMPRIR RIGOROSAEMNTE AS 

ORDENS DAS AUTORIDADES A QUE ESTIVER SUBORDINADAD EE DICAR-

ME INTEIRAMENTE AO SERVIÇO DA PÁTRIA, AO SERVIÇO  DBEOMBEIRO-

MILITAR E À SEGURANÇA DA COMUNIDADE, MESMO COM OC SRAIFÍCIO 

DA PRÓPRIA VIDA" (redação dada pelo artigo 29 da Lei N.º 880 de 25 de Julho de 

1985 – Estatuto do Bombeiro Militar); 

........................................ 

VII - os recrutas desfilam em frente à Bandeira Nacional, prestando-lhe a continência 

individual; 

 .......................................... 
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Art. 176 Todo militar nomeado ao primeiro paorsát o o prest

compromisso de oficial, de acordo com o determinado engou lar mento de cada 

Força Armada. 

Parágrafo único. A cerimônia é presidida pelo Comandnate da Organização Militar 

ou pela mais alta autoridade militar presente. 

Art. 177 Observadas as peculiaridades de cada Força Arm aedma, 

princípio, o cerimonial do compromisso obedecerá às seguintes prescrições: 

I - para o compromisso, que deve ser prestado na prima eoirportunidade após a 

nomeação do oficial, a tropa forma armada e equipa deam,  linha de pelotões ou 

equivalentes; a Bandeira à frente, a vinte passos de disâtncia do centro da tropa; o 

Comandante postado diante de todo o dispositivo, comfre nat e voltada para a 

Bandeira Nacional, a cinco passos desta; 

II - os oficiais que vão prestar o compromisso, com a frteen para a tropa e para a 

Bandeira Nacional, colocam-se a cinco passos desta, à esquerda e a dois passos do 

Comandante. 

III - a tropa, à ordem do Comandante, toma a posição de "Sentido"; os 

compromitentes desembainham as suas espadas e perfilam- nas; 

IV - os demais oficiais da Organização Militar, a dois apssos, atrás da Bandeira, em 

duas fileiras, espadas perfiladas, assistem ao compromisso; 

V - em seguida, a comando, a tropa apresenta arm aC, oem aondante faz a 

continência individual; os compromitentes, olhos fitos naB andeira Nacional, depois 

de abaterem espadas, prestam, em voz alta e pausadoa , seguinte compromisso: 

"PERANTE A BANDEIRA DO BRASIL E PELA MINHA HONRROAM, EPTO 

CUMPRIR OS DEVERES DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIR MOISLITAR 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DEDICAR-ME INTEIRAMNTEE AO MEU 

SERVIÇO" (redação dada pelo parágrafo 2º do artigo 29 da LeNi .º 880 de 25 de 

Julho de 1985 – Estatuto do Bombeiro Militar); 

VI - findo o compromisso, a comando, a tropa execeustcaa n"sDar Arma"; o 

Comandante e os compromitentes volvem-se de maneirsae  ad efrontarem; os 

compromitentes perfilam espadas, colocam-as na bainha e fazem a continência. 
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