
PROVA BÁSICA PARA PROMOÇÃO DE PATENTE – SETEMBRO/2013

PARA: (ALFERES) - (CADETES)

 

Identificação do Tripulante

Nome Completo: 

Patente Atual: Cadete

Prazo de Encerramento: 30-Setembro-2013

01)– Cite os nomes dos pais da Okampa Kes?

RESPOSTA: Os pais de Ocampa Kes, são Benaren (pai) e Martis (mãe). 

 

02) - Qual o nome da nave que descobriu Data?

RESPOSTA:  Foi a USS Tripoli .

 

03) - Qual o nome do especialista em Exobiologia em cardassia, que foi criado no holodeck 
pelo Doutor e Harry Kim, para tentar salvar a a Vida de B´elanna torres?

RESPOSTA: O nome do exobiologista é Crell Moset.

 

04) - Qual o nome das irmãs Delanney?

RESPOSTA: Chamam-se Jenny e Megan Delanney

 

05) - Quais os nomes dos 4 telepatas a bordo da voyager?

RESPOSTA: Ocampa Kes,  Crewman Lon Suder, Tuvok e Vorik

06) - Quem foi Daniel Bird?

RESPOSTA:  Quando  criança, Byrd freqüentou a escola secundária com B'Elanna Torres, muitas
vezes aterrorizando ela. Ele costumava  provocá-la por ela ser meio-Klingon, chamando-a de
"Senhorita Turtlehead", e esta lhe deu uma boa surra por isso.



Byrd mais tarde frequentou a Academia da Frota Estrelar e tornou-se amigo íntimo de Harry
Kim. Eles se formaram juntos na data estelar 47918.

Em uma linha  do tempo alternativa  Byrd  prestou serviços  a  bordo  do  USS  Voyager  e  foi
designado como gerente de Operações quando a nave se  perdeu no Quadrante Delta em
2371.

 

07) - O que é o Portão do Milênio?

RESPOSTA: O Portal do Milênio era uma estrutura localizada na Terra no estado de Indiana nos
EUA. Possuía 1km de altura por 3,2kms de base, e foi a primeira estrutura da Terra que poderia
ser vista a olho nu do espaço. 

08) - Com qual raça Picard deveria pronunciar corretamente uma saudação no idioma nativo 
quando ficou preso no holodeck?

RESPOSTA: Os Jaradas.

 

09) - Qual era a patente de Miles O'brien enquanto servia na Enterprise?

RESPOSTA:  Suboficial Chefe

 

10) - Cite o complexo titulo de Lwaxana Troi?

RESPOSTA: Filha da Quinta Casa de Betazed, Guardiã do Cálice Sagrado de Rixx e herdeira dos 
Anéis Santos de Betazed.

 

11) - Em que episódio Uhura vestiu um uniforme de comando?

A - Onde Nenhum Homem Jamais Esteve?

B - A Manobra Corbomite?

C - Os Jogadores de Triskelion

D - The Cage

 Resposta: B - A Manobra Corbomite

12) - O que o capitão deve fazer caso o computador acione a diretriz omega?



RESPOSTA: O capitão deve executar um conjunto de normas secretas para destruir moléculas 
Ômega.

 

13) - O que significa o Alerta Azul numa nave estelar?

RESPOSTA: O alerta azul é um estado de prontidão para as operações de aterrissagem.

 

14) - Coloque em ordem da mais inferior pra mais superior às patentea abaixo Capitão de frota
, alferes, especialista de primeira classe, cadete, comodoro, contra almirante, especialista 
segunda classe, comandante capitão?

RESPOSTA: Cadete, Alferes, Especialista Segunda Classe, Especialista Primeira Classe, 
Comandante, Capitão, Capitão de Frota, Comodoro e Contra Almirante.

 

15) - Qual é a única infração punida com pena de morte nas regras da frota estelar?

RESPOSTA: Nenhuma nave da Frota Estelar deve visitar o planeta Talos IV sob qualquer 
circunstância, emergências ou de outro tipo.

 

16) - Quantos oficiais eram necessários para ativar a auto destruição de uma nave estelar 
classe Constitution Refit em 2285?

RESPOSTA: 3

 

17) - Quantos oficiais eram necessarios para ativar a auto destruição de uma nave estelar 
classe Galaxy em 2371??

RESPOSTA: 2

 

18) - Quem foi a pessoa mais jovem que que recebeu o posto de Capitão como constava nos 
registros de historia em 2364?

RESPOSTA: James Tiberius Kirk

 

19) - Que planeta era conhecido como o Arsenal da Liberdade e onde ele ficava?

RESPOSTA: O planeta Minos localizado numa região do espaço chamada Lorenze Cluster

 



20) - Quem chegou a conclusão de que o Espaço, o Tempo e o Pensamento são a mesma 
coisa?

RESPOSTA: Wesley Crusher

 

21) - Do que se alimenta a assim chamada Entidade Cristalina?

RESPOSTA: Se alimenta da força vital de seres vivos e da energia dos planetas.

 

22) - Quem era Wyatt Miller?

RESPOSTA: Wyatt Miller é um médico civil, filho de Victoria e Steven Miller, amigos íntimos de
Lwaxana  e  Ian  Andrew  Troi,  pais  da  conselheira  Deanna  Troi,  os  quais  combinaram  o
casamento de ambos enquanto os dois eram jovens.

O casamento estava marcado para o início de 2364, a bordo da USS Enterprise-D, no entanto o
Dr. Wyatt não queria que este continuasse. Desde que era uma criança, tinha sonhos sobre
uma jovem mulher misteriosa, a quem ele acreditava que seria sua futura esposa. Ele pensou
que era Deanna que telepaticamente projetada às imagens em sua mente. Mas, ao conhecê-la,
ele sabia que ela não era a mulher de seus sonhos. O casamento foi cancelado quando Wyatt
encontrou seu amante da  fantasia,  Ariana,  a  bordo  de  uma  nave Tarelliana.  A  civilização
Tarelliana foi  dizimada por  uma praga causada pela guerra  biológica.  Todos os  Tarellianos
sobreviventes tentaram fugir, mas levaram a infecção com eles. Ele embarcou na nave com
suprimentos, a fim de ajudar a encontrar uma cura para a Ariana e seu povo. (TNG: "Haven")

 

23) - Quem foi Jenna D'Sora?

RESPOSTA:  A Tenente Júnior Grade Jenna D'Sora era um agente de segurança a bordo do USS 
Enterprise-D. No final de 2367, D'Sora teve um breve relacionamento amoroso com o Tenente 
Comandante Data. Os dois trabalhavam juntos na segurança e compartilharam um interesse 
comum por música.

 

24) - Descreva a raça dos J'naii?

RESPOSTA: Planeta: J'naii. Uma raça humanóide andrógino, apesar do uniforme único gênero, 
o J'naii são um povo extraordinariamente atraentes, todos eles de corpo ágil e graciosa em 
movimento, além de suas características faciais finamente esculpidas e delicadas. Mais J'naii 
ver a idéia de gênero como tanto repulsiva e primitivo, particularmente entre os membros de 
sua própria raça. Este estigma cultural se manifesta na forma acusando "desvia" de insanidade 
entre suas próprias pessoas que necessitam de uma audiência seguida de tratamento que 
equivale a lavagem cerebral. Um pronome neutro é usado em vez de "ele" e "ela", mas não há 
nenhuma tradução eficaz para Inglês. Aqueles que têm inclinações gênero viver em segredo, 



com medo do ridículo e vergonha de sua cultura lançaria sobre eles. Em geral, o J'naii desfrutar
de dança (as mais altas leva parceiro) e socializar. Dormindo juntos para o calor sem sexo é 
comum. A reprodução é realizado com o feto incubadas em cascas fibrosos que ambos os pais 
inseminante - última etapa de um longo ritual de acasalamento agradável.

HistoryEdit

Numa fase mais precoce da sua evolução , as espécies J'naii tinha dois sexos. A atual corrida 
J'naii evoluiu fisicamente em uma corrida andrógino assexuado .

Em meados de 2368 , a J'naii contactado o USS próxima Enterprise- D para investigar o 
desaparecimento do J'naii transporte Taris Murn no seu sistema de estrela. A tripulação do 
ônibus espacial foi resgatado de um bolsão de espaço nulo. O bolso foi completamente 
mapeado por shuttlecraft da empresa. A equipe discutiu planos para regular as viagens 
espaciais ao redor do bolso e decidiu sobre a implantação de bóias de alerta em todo o bolso 
espaço nulo.

PhysiologyEdit

Como o estágio de dois sexos físicas havia sido aprovada pela evolução, toda a noção de 
gênero foi ofensivo à J'naii . J'naii foram ensinados que o gênero era um aspecto primitivo de 
formas de vida menos evoluídas. Por isso, foi difícil para o J'naii para compreender as sutilezas 
das diferenças e costumes complexas entre os sexos em outras espécies. Embora J'naii foram 
possivelmente sexualmente compatível com outras raças de gênero , eles nunca foram 
autorizados a companheira , assumindo um papel de gênero no ato. Isto foi considerado 
criminalmente perverso na sociedade J'naii e um assunto tabu .

J'naii acasalamento e reprodução era um ritual longo , cheio de variedade e de invenção, e foi 
considerado extremamente prazeroso. Na última fase de uma casca fibrosa foi inseminado 
com os dois pais. O feto então incubar dentro da casca . Isso foi considerado um método 
menos arriscado e menos dolorosa de reprodução em comparação com outras espécies, das 
quais o J'naii tinham conhecimento.

Em Star Trek: The Next Generation Makeup FX Journal ( página 89) afirma-se que para 
conseguir o olhar castrado de uma raça assexuado que ainda era composta de indivíduos , as 
mulheres de diferentes idades , que foram contratados tiveram seus peitos gravada para baixo
, e apenas um pedaço da testa sutil foi criado , de acordo com Michael Westmore , para cobrir 
as áreas da sobrancelha das atrizes que as mulheres tendem a arrancar e forma.

Sociedade e cultureEdit

O planeta J'naii foi governada a partir da câmara cívico no centro cívico. Noor era o chefe de 
governo e chefe de um painel de juízes que lidam com questões legais do povo J'naii em 2368 .
J'naii consideravam-se uma sociedade extraordinariamente livre e aberta e por todas as 
medições , uma raça iluminada. Os direitos e liberdades dos cidadãos gozam deu-lhes uma 



grande dose de auto -determinação . Ao lidar com a doença, o governo assumiu a obrigação de
curar a doença a sério.

O termo " câmara cívica " e " centro cívico " são derivados a partir do script de "The Outcast " . 
[ 1]

O J'naii foi dito ser forte de espírito e de ter abundância de conflitos sociais entre os 
indivíduos. J'naii usado nenhum tipo de make-up, não manter cabelos longos ou organizá-las 
detalhadamente . Mesmo que o J'naii formada unidades familiares , dormindo junto com um 
amigo não tinha nada a ver com o acasalamento. Pelo contrário, era uma maneira preferida 
para se manter aquecido . Ao dançar , quem foi o mais alto levou . Na linguagem J'naii havia 
um pronome pessoal, que era de gênero neutro , para a qual não havia tradução para o idioma
Inglês.

SubcultureEdit

Ocasionalmente, os indivíduos nasceram que havia insta para masculinidade ou feminilidade 
em vez de androginia . Sendo um remanescente dos estágios evolutivos anteriores , este foi 
considerado uma forma de doença. Isso resultou na formação de uma subcultura dentro da 
sociedade J'naii onde os indivíduos orientados sexo vivido em uma mentira. Eles fingiam ter 
identidade de gênero andrógino, e procurou -se mutuamente em segredo, para expressar-se e 
amor um para o outro através dos papéis de gênero . Esta minoria viveu sempre com medo de 
ser descoberto.

Alguns J'naii estavam cientes desde tenra idade de um alinhamento em direção a um 
determinado sexo . Estes J'naii poderia enfrentar provocações cruéis de seus colegas de 
escola , quando suspeito de ser um desviante . Em geral, a ser descoberto e suspeita levou a 
ser ridicularizado e expulso da sociedade. Deviants foram chamados throwbacks , desajustados
e criminosos.

O governo tinha uma total falta de aceitação para esta perversão gênero. Qualquer pessoa 
suspeita de ter esses impulsos pode ser levado em custódia . A audiência foi realizada para o 
indivíduo, para confirmar ou contestar as acusações . Quando uma pessoa foi encontrado para 
ser uma terapia desviante, psychotectic foi usado para alterar a identidade de gênero de 
androginia . Uma pessoa só iria voltar a ser aceito na sociedade , se eles aceitaram este 
procedimento.

TechnologyEdit

No século 24 , o J'naii operado pelo menos vários shuttlecraft , incapaz de se aventurar além 
do sistema J'naii estrela , como o Murn Taris . A escola de voo treinados J'naii pilotos de 
transporte. J'naii teve conhecimento da tecnologia warp drive e várias outras raças. Em 2368 , 
um piloto de transporte J'naii já estava familiarizado com toda a tecnologia de um tipo de 
Starfleet 6 shuttlecraft - como propulsores de microfusão , a Assembleia reação matéria-



antimatéria ônibus , e as naceles de dobra , defletor de navegação , redundantes gráviton 
geradores de fonte de polaridade - antes de ter visto um. J'naii utilizados sistemas de backup 
baseados em plestorene em sua própria nave auxiliar . ( TNG : " The Outcast " )

pessoas Editar

 

25) - Tasha Yar uma vez explicou a Wesley Crusher que narcoticos nos fazem

sentir mal.

CERTO [X]    ERRADO [ ]

 

26) - Quem chefiava a Engenharia da Enterprise D na data estelar 41209.2?

RESPOSTA:  Engenheira-chefe Sarah MacDougal 

 

27) - O que a Enterprise D foi buscar em Ligon II?

RESPOSTA:  A Enterprise vai ao planeta Ligon II para adquirir a vacina necessária para 
combater um surto de peste Anchilles em Styris IV.

 

28) - Em que planeta aconteceu o primeiro contato oficial entre a Frota Estelar e os Ferengi?

RESPOSTA: No planeta Delphi Ardu em 2364.

 

29) - Que nave trouxe o Sr Kasinski para iniciar um experimento na Enterprise e de que classe 
essa nave era?

RESPOSTA: A nave USS Fearless da classe Excelsior.

 

30) - Descreva a raça Antican.

RESPOSTA:

Constituição Física e Adesão: os anticanos são humanóides, mamíferos e bípedes. Lembram
em aparência um grande cachorro. São seres temperamentais que possuem a faculdade da
sensciência e podem captar sentimentos alheios com sua alta PES - Percepção Extra Sensorial.

Alguns membros deste espécie inclusive, possuem a capacidade da telepatia.  Os anticanos
alimentam-se basicamente de carne, preferencialmente, crua e fresca.



Os anticanos foram aceitos como membros da Federação Unida de Planetas em 2.364, quando
a  Enterprise-D,  transportou  a  delegação  anticana  e  a  delegação  selay,  para  o  planeta
Parliament,  onde  discutiriam  acordos  e  resolveriam  antigas  desavenças  entre  essas  duas
espécies no seu sistema natal Beta Renner. Os selay são uma raça humanoíde semelhante a
repéteis vizinhos dos anticanos e ambos disputam o sistema há séculos.

 

(Obs: Prova nota total 30 divido por 3 = nota 30)

 

DIVISÃO ACADÊMICA E ESTUDOS CIENTÍFICOS

FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO PAULO


