
ESTADO DO PA 

CORPO DE BOM EIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 03 DE JULHO DE 2002 

 

BOLETIM GERAL N° 124 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

r PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 04JUL2002 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM COSTA 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ALEXANDRE 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM ROGER 
Fiscal de Dia ao QCG 	 1.EN QOABM REGO 
Encarregado de Inquérito Técnico 	A CARGO DO COP 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	A CARGO DA DST 

MENSAGEM 
Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. 
Senhor, escuta a minha voz; sejam os teus ouvidos atentos à 

voz das minhas súplicas. (Salmo 130; 1, 2). 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
1 - NORMA PARA SELEÇÃO INTERNA DE ADMISSÃO AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM COMBATENTES — 2002 
A presente Norma objetiva regular o Processo de Seleção 

Interna para admissão ao Curso de Formação de Oficiais BM Combatentes —
2002, destinado a praças pertencentes ao CBMPA, que funcionará na Escola 
de Formação de Oficiais — EFO, integrada ao Instituto de Ensino Superior do.  
Pará — IESP. 

Para a presidência da Comissão que organizará, aplicará e 
avaliará o certame, fica designado o Sr Wilson Luzio da Rocha Bendelak 
Filho — TC QOBM, Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA. 

As inscrições estarão abertas no período de 08 a 3 lfUL2002, e 
serão efetivadas de acordo com as prescrições contidas nesta norma. 
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1— DO REGIME DO CURSO 
O curso será ministrado em até 3 (três) anos letivos, em regime 

de tempo integral e dedicação exclusivos, adotando-se o sistema de internato, 
desde que o binômio ensino/aprendizagem o exija. 

2 — DO NÚMERO DE VAGAS ESCOLARES 
O número de vagas escolares a serem preenchidas será de 10 

(DEZ) VAGAS, para Praças do CBMPA de ambos os sexos. 

3 — DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA 
PARTICIPAR DA SELEÇÃO INTERNA 

Para participar da seleção interna ao CFO BM Combatente —
2002, a Praça bombeiro militar deverá reunir obrigatoriamente as seguintes 
condições: 

(a) Ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data do 
término do período de inscrição; 

(b) Ser Praça do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, com, no 
mínimo, 2 (dois) anos de efetivo serviço prestado à Corporação; 

(c) Estar, no mínimo, no comportamento "BOM" 
(d) Não estar sub-jüdiee; 
(e) Efetuar sua inscrição. 

4 — DA INSCRIÇÃO 
4.1 - A Inscrição ocorrerá mediante o preenchimento do 

requerimento de inscrição e pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 
25,00 (vinte e cinco reais), efetuando-a na P Seção de todas as UBM's 
Independentes do CBMPA. No Comando Geral, a DIRETORIA DE 
PESSOAL, será o órgão responsável pela efetuação das inscrições. 

4.2 — PERtODOGIORÁRIO: De 08 a 31JUL de 2002 (exceto 
aos sábados, domingos e feriados) de 09h00 as 17h00 (horário local). 

4.3 — A Inscrição será efetivada pela Praça interessada, ou por 
seu bastante procurador, perante a Comissão Organizadora, por meio do 
Requerimento de Inscrição, devendo, na oportunidade, portar os seguintes 
documentos: 

(a) Cédula de Identidade (original e cópia); 
(b) Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido e 

assinado pelo Candidato ou seu Representante; 
(c) Comprovante de escolaridade (original e cópia). 
4.4 — Não será processado o Requerimento de Inscrição da Praça 

que não apresentar no ato referenciado, os documentos exigidos no "item 4.3". 
Satisfeitas estas exigências, será fornecido a Praça o seu Comprovante de 
Inscrição. 

Boletim Geral n° 124, de 03JUL2002/QCG - E-MAIL algebm@hol.com.br  Pág. 1227 



Vidas Alheias  e Riquezas a Salvar 

4.5 — O Conteúdo Programático será fornecido a Praça mediante 
a apresentação do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

4.6 — A Praça, ao assinar seu Requerimento de Inscrição, 
declara ter lido toda a Norma de Seleção Interna ao CFO BM Combatente —
2002, concordando com suas cláusulas e sujeitando-se às suas regras. 

4.7 — O Requerimento de Inscrição por procuração, será 
mediante instrumento particular com poderes específicos, o qual ficará anexo 
àquele documento, devendo, entretanto a própria Praça apresentar-se à 
Comissão Organizadora, no local fixado abaixo, para confirmar sua inscrição, 
no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do último dia de inscrição, sob pena da 
mesma ser considerada inválida. O procurador, em nome da Praça, assume as 
mesmas responsabilidades contidas no "item 4.6". 

4.8 — Não será devolvido o valor pago como aquisição do 
Requerimento de Inscrição. nos casos de eliminação da Praça pelos motivos 
previstos nesta Norma. 

4.9 — Os Comandantes das UBM's Independentes, serão 
responsáveis pelos requerimentos e confirmação de inscrições, incumbidos de 
orientar e prestar informações necessárias as Praças, em suas respectivas 
localidades, encaminhando, impreterivelmente até o dia 02Ago2002, os 
requerimentos dos inscritos, anexados as cópias da Cédula de Identidade e do 
Comprovante de escolaridade, à DIRETORIA DE PESSOAL do CBMPA. 

5 — DA VALIDADE DA SELEÇÃO INTERNA 
A Seleção tem validade somente para o ano 2002, esgotando-se 

a validade no último dia estabelecido para Matrícula no Curso de Formação de 
Oficiais BM Combatente — 2002. Após essa data, nenhuma Praça será 
matriculada no CFO BM/2002. 

6 — DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DA SELEÇÃO 
INTERNA 

Conforme o Anexo "A" desta Norma 

7 — DAS ETAPAS 
O processo seletivo será realizado em duas etapas distintas: 

• PRIMEIRA ETAPA: Exame Intelectual. 
• SEGUNDA ETAPA: Exames Complementares. 

8 — DA PRIMEIRA ETAPA (Exame Intelectual) 
8.1 — A prova da PRIMEIRA ETAPA será realizada em 

Marituba, Marabá, Santarém e Abaetetuba, no dia/horário conforme o anexo 
"A" desta Norma, realizado em um único bloco de disciplinas, que constará 
das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química e 
Biologia, cujo conteúdo programático, consta no Anexo "B" da presente 
Norma. 
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8.2 — O Exame Intelectual constará de 100 (cem) questôes de 
múltipla-escolha com 5 (cinco) alternativas, (exceto a Redação) perfazendo o 
total de 100 (cem) pontos, sendo 1 (um) ponto por cada questão de múltipla-
escolha e 20 (vinte) pontos na Redação, conforme abaixo: 

(a) REDAÇÃO 	 - 20 (vinte) pontos 
(b) LINGUA PORTUGUESA - 20 (vinte) pontos 
(c) FISICA 	 - 15 (quinze) pontos 
(d) MATEMÁTICA 	- 15 (quinze) pontos 
(e) QUÍMICA 	 - 15 (quinze) pontos 
(f) BIOLOGIA 	 - 15 (quinze) pontos 
8.3 — Para ser Habilitada nesta Primeira Etapa, é indispensável 

que a Praça obtenha, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos 
das disciplinas e pontuação diferente de zero na Redação. Para fins de 
classificação será considerada a média geral de pontos do candidato 
habilitado, em rigorosa ordem decrescente. Serão considerados os seguintes 
critérios de desempate: 

(a) Maior pontuação na Redação; 
(b) Maior pontuação na disciplina de Língua Portuguesa; 
(c) Maior pontuação na disciplina de Física; 
(d) Maior pontuação na disciplina de Matemática; 
(e) Maior pontuação na disciplina de Química; 
(f) Maior pontuação na disciplina de Biologia. 
8.4 — Serão convocados para a Segunda Etapa da Seleção 

Interna as Praças classificadas nos 10 (dez) primeiros lugares, obedecendo-se 
rigorosamente a ordem de classificação. A Diretoria de Ensino e Instrução 
divulgará a relação dos classificados à Segunda Etapa da Seleção em Boletim 
Geral do CBMPA. 

8.5 — Será ELIMINADA, da Primeira Etapa a Praça que: 
(a) Não obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total 

de pontos nas disciplinas; 
(b) Obtiver zero em Redação; 
(c) Faltar ou chegar atrasado para a realização da prova. 
8.6 — Em nenhuma hipótese será concedida revisão de prova, já 

que se trata de prova objetiva, cujo único documento de aferição é o Cartão-
Resposta, que é lido de forma eletrônica. 

8.7 — Não será permitida a realização de prova de segunda 
chamada, mesmo nos casos em que a falta tenha decorrido por motivo de força 
maior. 
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9 — DA SEGUNDA ETAPA (Exames Complementares) 
9.1 — A Segunda Etapa, sendo constituída de Avaliação 

Psicológica, Exame de Saúde e Teste de Aptidão Física, todos eliminatórios na 
ordem de execução, será realizada em Belém, e terá seus resultados 
divulgados no quadro de avisos do Quartel do Comando Geral e em todas as 
UBM's Independentes do CBMPA, tendo as Praças habilitadas os resultados 
expressos da seguinte forma: 

• AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDICADO ou 
CONTRA-INDICADO para freqüentar o CFO/2002; 

• EXAME DE SAÚDE - APTO ou INAPTO 
para freqüentar o CFO/2002; 

• TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - APTO ou INAPTO 
para freqüentar o CFO/2002; 

9.2 — Não serão custeadas as despesas de transporte, 
alimentação e/ou pousada para as Praças na Primeira Etapa, que realizaram 
suas inscrições e Exame Intelectual fora de Belém. 

9.3 — Será ELIMINADA da Segunda Etapa, a Praça habilitada 
na Primeira Etapa que: 

(a) Faltar ou chegar atrasado a qualquer dos Exames 
Complementares da Segunda Etapa; 

(b) For considerada CONTRA-INDICADA para freqüentar o 
CFO/2002 na Avaliação Psicológica 

(c) For considerada INAPTA para freqüentar o CFO/2002 no 
Exame de Saúde 

(d) For considerada INAPTA para freqüentar o CFO/2002 no 
Teste de Aptidão Física. 

9.4 — A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA tem por objetivo 
analisar as condições psicológicas do bombeiro militar, suas características e 
aptidões para freqüentar o Curso de Formação de Oficiais BM/2002, de acordo 
com o perfil psicológico exigido para essa função profissional, conforme 
disposto na Portaria n° 002/00-DEI, e a legislação pertinente, inclusive a que 
diz respeito ao porte e uso de armas de fogo. Dentre outras exigências da 
Corporação existe um perfil psicológico ao qual o propenso candidato ao 
cargo deve se adequar. Este perfil elaborado pela Seção de Psicologia e 
regulado em Portaria tem por finalidade avaliar o candidato em relação ao 
cargo postulado. A composição da Avaliação será por meio dos seguintes 
instrumentos: 

(a) Testes de Personalidade; 
(b) Testes de Inteligência Geral; 
(c) Habilidades Específicas; e 
(d) Entrevista Individual. 
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9.4.1 — A Praça para ser indicada deve preencher as seguintes 
características inerentes ao futuro cargo do Oficial: Capacidade de comando, 
liderança, capacidade de tomada de decisão, organização de idéias e 
pensamentos, maturidade, autocontrole, segurança, equilíbrio emocional, 
inteligência geral no mínimo mediana, capacidade de memorização, 
percepção, iniciativa, agressividade, facilidade de relacionamento, 
comunicação adequada, capacidade de julgamento e decisão, capacidade de 
abstração, memória com identificação, persistência, atenção, resistência à 
pressão, iniciativa com capacidade para tomar decisão, controle de ansiedade, 
capacidade para comandar pequenos grupos, capacidade de memorização 
(lugares, pessoas e nomes), controle da impulsividade. 

9.4.2 — A Praça será CONTRA-INDICADA, quando não 
preencher pelo menos 70% (setenta por cento) dos requisitos acima. 

9.4.3 — A Praça CONTRA-INDICADA na Avaliação 
Psicológica terá direito a reavaliação, desde que requeira em modelo próprio, 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado dos 
candidatos indicados. 

9.4.4 — Será concedido vistas a reavaliação psicológica a Praça 
que assim o requerer em formulário próprio, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após a divulgação do resultado, inclusive acompanhado de 
profissional psicólogo, registrado no Conselho Regional de Psicologia (10a 
Região), devidamente constituído pelo candidato e de sua livre escolha. 

9.5 — O EXAME DE SAÚDE tem por objetivo avaliar as 
condições de Saúde Física e Mental da Praça, que o tornem apto para 
freqüentar o Curso de Formação de Oficiais BM Combatentes — 2002. O 
exame será procedido pela JUNTA PERIÓDICA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE 
— JPIS, constituída por médicos e dentistas de diferentes especialidades. 

9.5.1 — No ato do Exame de Saúde, a Praça Habilitada e 
Indicada para freqüentar o CFO/2002 deverá apresentar a JPIS o resultado 
recente dos exames complementares relacionados abaixo, realizados sob sua 
responsabilidade: 

(a) Hemograma 
(b) Glicemia 
(c) Colesterol e Frações 
(d) Triglicerídeos 
(e) VDRL 
(f) Urina rotina 
(g) Teste de Gravidez BETA HCG (não eliminatório) 
(h) Teletorax em PA 

Rx da Coluna Tóraco-lombar (AP) 
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(j) Pesquisa de Fezes (direto) 
(k) Eletrocardiograma 
(1) Eletroencefalograma 
(m) Audiometria 
(n) Teste Anti-HIV (não eliminatório) 
9.5.2 — A critério da JPIS, outros exames complementares 

poderão ser solicitados aos candidatos habilitados para melhor juízo de 
entendimento. 

9.5.3 — A Praça feminina que possuir resultado do BETA HCG 
POSITIVO, terá sua matricula trancada e sua vaga transferida para o CFO 
BM Combatente subseqüente. 

9.5.4 — Constituem causas de INAPTIDÃO de saúde fisica para 
freqüentar o Curso de Formação de Oficiais BM/2002: 

(a) Peso desproporcional à altura, tomando-se por base a 
diferença por mais de 10 (dez) entre a altura (número de centímetros acima 
de um metro) e o peso (em quilogramas), para candidatos com altura inferior 
a 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros), e de mais de 15 (quinze) 
para os candidatos de altura igual ou superior a 1,75m (um metro e setenta e 
cinco centímetros). Estas diferenças, entretanto, por si só não constituem em 
elementos decisivos para a junta de saúde, a qual as analisará em relação ao 
biótipo e outros parâmetros do exame físico, tais como massa muscular, 
constituição óssea, perímetro torácico; 

(b) Formalidades dos pés incompatíveis com o exercício das 
atividades militares; 

(c) Presença de tatuagens em partes expostas do corpo; 
(d) Campos pleuro-pulmonares anormais, inclusive os que 

apresentarem vestígios de lesões anteriores; 
(e) Agudeza visual de 0.3 sem correção e sem tolerância abaixo 

de 0.5 em ambos os olhos. Será, contudo, tolerada a baixa visão em um dos 
olhos, até 0.3 quando o outro tiver pelo menos 0.7 de acuidade, ou ainda, a 
baixa de até 0.2 em um dos olhos, quando o outro tiver visão igual a 1 (um), 
tudo sem correção; 

(f) Acromatopsia ou discromatopsia absolutos em quaisquer de 
suas variedades; 

(g) Estrabismo com desvio superior a 10 graus; 
(h) Audibilidade inferior a 35 decibéis ISO, nas freqüências de 

250 a 6000 C/S, em ambos ouvidos. Na impossibilidade de audiometria, na 
percepção de voz cochichada à distância de 5m, em ambos os ouvidos; 

(i) Desvio do repto, pólipos nasais ou hipertrofia de cornetos 
quando provocarem diminuição sensível de permeabilidade nasal; 
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(j) Varizes acentuadas nos membros inferiores; 
(k) Tensão arterial sistólica superior a 130 mm/hg e distólica 

superior a 85 mmlhg, evidenciado durante o exame de saúde e caso 
necessário, poderão ser solicitados exames especializados comprobatórios; 

(I) Dentes cariados com lesões periapicais; 
(m)Menos de seis molares opostos dois a dois, tolerando-se 

dentes artificiais, em raízes isentas de lesões periapicais (coroas e pontes fixas 
ou móveis) que assegurem mastigação perfeita; 

(n) Ausência de qualquer dente de bateria labial (incisos e 
caninos), tolerando-se dentes artificiais que satisfaçam a estética; 

(o) Periodontopatias; 
(p) O bombeiro militar que não preencha o número de 

elementos dentários, conforme regulamentado, os mesmos poderão ser 
substituídos por aparelhos protéticos (protodônticos) que restituam as 
condições anátomo-fisio-biológica e estética; 

(q) Cicatrizes que, por sua natureza e localização, possam, em 
face do uso de equipamento militar e do exercício das atividades Bombeiro 
Militar, vir a motivar qualquer perturbação funcional ou ulcerar-se;' 

(r) Imperfeita mobilidade funcional das articulações e, bem 
assim, quaisquer vestígios anatômicos e funcionais de lesões ósseas ou 
articulares anteriores; 

(s) Distúrbios da fala; 
(t) Demais moléstias e deficiências físicas e mentais que 

inabilitam o bombeiro militar para o serviço militar obrigatório, previstas no 
regulamento das Juntas de Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro. 

9.6 — O TESTE DE APTIDÃO FISICA tem por objetivo 
avaliar a resistência física do candidato, condição indispensável para a 
execução dos esforços exigidos pelo curso. A Praça habilitada, Indicada e 
Apta para freqüentar o CFO/2002, para se tornar APTA no Teste de Aptidão 
Física, deve alcançar, no mínimo, o Conceito "BOM", exigido na tabela 
vigente na Corporação, na faixa etária de 18 a 25 anos, publicada no BG n° 
093, de 25Mar1998, acrescido de 50 (cinqüenta) metros de natação em 
qualquer modalidade, sem encostar-se à borda da piscina, no tempo máximo 
de 60 (sessenta) segundos. 

9.6.1 — Durante a realização do Teste de Aptidão Física é 
permitido executar duas tentativas em cada urna das provas, com intervalo de 
1 (uma) hora para descanso, excetuando-se a prova de corrida em 12 minutos, 
que deverá ser realizada com intervalo mínimo de 1 (um) dia. A data da 
última tentativa não poderá ultrapassar o último dia do período previsto no 
Calendário da Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA para a realização 
do Teste de Aptidão Física. 
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9.6.2 — No caso de DESISTÊNCIA ou ELIMINAÇÃO da Praça 
habilitada e convocada para a Segunda Etapa, proceder-se-á a convocação da 
Praça habilitada na Primeira Etapa, obedecendo-se rigorosamente a ordem de 
classificação. Não haverá chamada de Praça já eliminada em qualquer Etapa 
do processo seletivo. 

10 — DA APROVAÇÃO NA SELEÇÃO INTERNA 
Será considerada aprovada na Seleção Interna de Admissão ao 

Curso de Formação de Oficiais BM Combatentes — 2002, a Praça que for: 
(a) HABILITADA na Primeira Etapa; 
(b) INDICADA na Avaliação Psicológica; 
(c) APTA no Exame de Saúde, e 
(d) APTA no Teste de Aptidão Física. 

11 — DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA 
SELEÇÃO INTERNA 

11.1 - Será publicada no Boletim Geral do CBMPA, a relação 
das Praças APROVADAS nesta Seleção Interna ao CFO/2002, após 
homologação do resultado final pelo Exm.° Sr. Comandante Geral do 
CBMPA. 

11.2 — A homologação conterá o nome das Praças 
APROVADAS no limite de 10 (dez) vagas escolares ofertadas na cláusula 
segunda da presente Norma. 

11.3 — A Diretoria de Ensino e Instrução fornecerá a Praça 
aprovada uma Certidão de Aprovação, documento indispensável para a 
obtenção da. Matricula no Curso de Formação de Oficiais BM/2002. 

12 — DA MATRÍCULA 
12,1 — As Praças APROVADAS na Seleção Interna, serão matriculadas no Curso 

de Formação de Oficiais BM Combatentes — 2002, na condição de Cadete BM. 
12.2 — A Praça aprovada e matriculada, apresentar-se-á na 

Escola de Formação de Oficiais EFO (no IESP), munido de seu enxoval 
cuja relação ser-lhe-á entregue por ocasião de sua matricula. 

12.3 — Como consequência dessa nova situação, o aluno: 
(a) Será transferido para o Quartel do Comando Geral, ficando 

adido a DEI como se efetivo fosse; 
(b) Fica sujeito às exigemcias do Regimento Interno do Instituto 

de Ensino de Segurança do Pará — IESP e Regimento da Escola de Formação 
de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

13 — DOS DEMAIS CASOS DE ELIMINAÇÃO 
Será ELIMINADA da Seleção Interna ao CFO BM 

Combatentes — 2002, a Praça que: 
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(a) Atestar falsamente condição que não possui, falsificar, 
adulterar ou ocultar qualquer documento ou informação com o objetivo de 
conseguir sua inscrição e matrícula; 

(b) Deixar de apresentar a JPIS os resultados dos exames 
complementares constantes do item "9.5.1" desta Norma; 

(c) Contrariar qualquer determinação da Comissão 
Organizadora, Aplicadora e Avaliadora; 

(d) Utilizar meios ilícitos durante a realização dos Exames; 
bem como de aparelhos eletrônicos (celulares, calculadoras, Pager) ou outros 
meios de auxílios para resoluções do Exame Intelectual; 

(e) Faltar com respeito à Comissão Organizadora, Aplicadora e 
Avaliadora e/ou aos fiscais; 

(f) Utilizar o cartão-resposta em desacordo com as instruções 
proferidas no Exame Intelectual; 

(g) Deixar de apresentar os documentos constantes do "item 
4.3", da presente Norma. 

14 — DOS ANEXOS 
Fazem parte desta Norma os seguintes Anexos: 

• Anexo A — CALENDÁRIO DE EVENTOS 
• Anexo B — CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EXAME 

INTELECTUAL 

Belém-PA, 28 de junho de 2002. 

ORLANDO FRADE — CEL QOBM RG 8629 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CEMPA 

ANEXO "A" 
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

N° Eventos Cidade 

1~1~11■~11~■• 

Local Período Horário' 

1 Inscrições - 
DP 
UBM's 

08 a 31Jul02 09h as 17h 

2 
Entrega dos Requerimentos pelas UBM's à 
Diretoria de Pessoal 

Belém 02Ago02 I2h 

3 Exame Intelectual — APLICAÇÃO 

Marituba 
Santarém 
Marabá 
Abaetetuba 

1 lAgo02 

em 

09h 

enernememmo~ 
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4 Exame Intelectual — RESULTADO - DP 
UBM' s 

15Ago02 
................, 

13h 

5 Avaliação Psicológica — 
APLICAÇÃO/RESULTADO 

Belém 

QCG 19Ago02 09h 

6 
Reavaliação Psicológica —
APLICAÇÃO/RESULTADO QCG 21Ago02 09h 

Exame de Saúde — 
APLICAÇÃO/RESULTADO POLIBOM 23Ago02 09h 

a Teste de Aptidão Física — APLICAÇÃO ESEFPA 27/28Ago02 09h 

9 Teste de Aptidão Física — RESULTADO QCG 29Ago02 09h 

10 Resultado Final QCG :30Ago02 09h 

11 IVIatricula QCG 30Ago02 09h 

12 Apresentação na EFO 
ellevaam.~1.1• 

Marituba IESP 02Set02 07h 

OBS: Os Horários contidos neste Calendário, referem-se ao 
Horário de Belém. 

NORMAS PARA SELEÇÃO INTERNA DE ADMISSÃO 
AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM 
COMBATENTES — 2002 

Anexo "B". 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EXAME 

INTELECTUAL 

 	RLI)AÇAO — 20 pontos .............. .................................................................................................. 
OBJETIVO GERAL: A prova de Redação tem como objetivo 

avaliar a competência textual do candidato, por meio da produção de um texto 
escrito sobre um determinado tema. 

Conteúdo Programático: 
1. fidelidade ao comando (correspondência entre o modo de 

organização e o tipo de texto solicitado; relação com citações, exemplos e/ou 
coletânea de textos, caso apresentados); 

2. uso adequado de elementos que assinalam a continuidade de 
sentido (pronomes, numerais e sinônimos); 
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3, uso adequado de elementos que marcam a progressão de 
sentido: 

4, registro de língua adequado ao tipo de escrita exigido; 
5. domínio da norma culta (ortografia, concordância, regência, 

colocação e pontuação). 
Objetivos específicos: O candidato deverá ser capaz de 

construir um texto que apresente: 
■ articulação coerente entre frases e parágrafos (uso correto 

dos conectivos, ausência de ambigüidades nos encadeamentos); 
■ emprego de palavras/expressões que indicam ordenação ou 

seqüenciação, organizadores textuais, partículas temporais; 
■ correlação entre tempos e modos verbais; 
■ emprego adequado dos substitutos nominais; 
■ adequação lexical (ausência de imprecisões no uso das 

palavras); 
BIBLIOGRAFIA: 
FIORIN, José Luiz , SAVIOLI, Francisco. Para entender o texto: 

leitura e redação.3 ed. São Paulo: Ática, 1991. 
	 . Do texto ao texto — curso prático de leitura e 

redação. São Paulo: Scipione, 1991. 
LIMA, Carlos Henrique da Rocha , NETO, Raimundo 

Barbadinho. Manual de Redação. 4. Ed. Rio de Janeiro; FAE,1990. 
SOUZA, Luiz Marques de, CARVALHO, Sérgio Waldeck. 

Compreensão e produção de textos. 3. Ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
TERRA, Ernani, NICOLA, José. Gramática, literatura & 

redação para o 2° grau. São Paulo: Scipione, 1997. 

	LINGUA PORTUGUESA'-- 20 pontos 
OBJETIVO GERAL: Dominar conhecimentos da língua 

portuguesa relativos à interpretação e à construção de textos, ao uso de regras 
gramaticais e à ortografia vigente. 

Conteúdo Programático: 
1, SISTEMA ORTOGRÁFICO VIGENTE: 
1.1. Ortografia vigente 
1.2. Relação letra/fonema 
1.3. Separação de sílabas e translineação 
1.4. Acentuação tônica e acentuação gráfica 
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1.5. Assinalamento da crase 
1.6. Pontuação 
Objetivos Específicos: 
• Grafar corretamente as palavras. 
• Distinguir letra de fonema. 
• Separar adequadamente sílabas na translineação. 
• Acentuar corretamente as palavras. 
• Reconhecer que a mudança de sílaba tônica pode acarretar a 

mudança de sentido das palavras. 
• Assinalar corretamente a crase. 
• Reconhecer a pontuação de natureza gramatical e estilística. 
• Aplicar a pontuação de natureza gramatical e estilística. 
• Justificar a pontuação. 
2. MORFOSSINTAXE: 
2.1. Classes e funções sintáticas das palavras. 
2.2. Estrutura das palavras. 
2.2.1. Elementos formadores. 
2.2.2. Flexão e processos de formação (exceto hibridismo) 
2.3. O período: coordenação e subordinação. 
2.4. Transformação de estruturas frasais. 
2.5. Características do discurso direto e indireto. 
2.6. Regência nominal e verbal. 
2.7. Concordância nominal e verbal. 
2.8. Colocação de termos na frase e da frase no período 
Objetivos Específicos: 
• Distinguir classes e subclasses de palavras, considerando as 

diferentes funções sintáticas que elas adquirem na frase. 
• Justificar o emprego das classes e subclasses de palavras. 
• Reconhecer o significado de afixos e radicais das palavras. 
• Relacionar o valor significativo de radicais em palavras 

cognatas. 
• Identificar os mecanismos da flexão nominal e verbal. 
• Flexionar adequadamente nomes e verbos. 
• Identificar os processos de formação de palavras. 
• Aplicar os processos de formação de palavras. 
• Delimitar as orações do período. 
• Reconhecer a coordenação e subordinação como 

mecanismos de articulação entre vocábulos e orações. 
• Reconhecer o valor sintático e semântico das orações no 

período. 
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■ Transformar estruturas frasais, 
permitir (frase nominal em frase verbal e vice-ve 
complexa e vice-versa; oração reduzida em oração 
estrutura da voz ativa em estrutura da voz passiva 
em indireto e vice-versa; ordem direta em ordem 
■ Identificar características do disc 
■ Reconhecer a regência nominal 

nominal e verbal em diferentes níveis de linguage 
■ Aplicar as regras de regênci 

concordância nominal e verbal segundo os padrões 
■ Justificar o emprego da con 

intenções comunicativas. 
■ Justificar o emprego da concor 

verbal em diferentes níveis de linguagem. 
■ Reconhecer que a mudança de 

pode acarretar alteração de sentido. 
■ Distinguir a colocação dos pron 

níveis de linguagem. 
■ Empregar os pronomes átonos d 

modalidade culta do Português do Brasil. 
3, SEMÂNTICA: 
3.1. Sinonímia, antonímia, homoni 

e polissemia 
3.2. Ambigüidade. 
3.3 Denotação e conotação 
3.4. Figuras de linguagem: compar 

catacrese, aliteração, hipérbato, pleonasmo, períf 
antítese, eufemismo, hipérbole, prosopopéia, sinest 

Objetivos Específicos: 
■ Estabelecer relações semânticas 
■ Reconhecer semelhanças e dife 

palavras na frase. 
■ Reconhecer a ambigüidade na fra 
■ Identificar a causa da ambigüida 
■ Explicitar os sentidos ambíguos 
■ Desfazer ambigüidade na frase. 
■ Distinguir o valor denotativo e c 
■ Empregar palavras considerar 

denotativo. 

orme a natureza da frase 
a; frase simples em frase 
esenvolvida e vice-versa; 

vice-versa; discurso direto 
ta e vice-versa). 
direto e indireto. 

e verbal, a concordância 

nominal e verbal, da 
norma culta. 

rdância, observando as 

cia e regência nominal e 

sição dos termos da frase 

es átonos em diferentes 

acordo com os padrões da 

paronímia, ambigüidade 

o, metáfora, metonímia, 
se, silepse, onomatopéia, 
a e ironia. 

equadas entre as palavras. 
nças do significado das 

na frase. 
frase. 

otativo das palavras. 
seu valor conotativo e 
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• Identificar as figuras de linguagem: comparação, metáfora, 
metonímia, catacrese, aliteração, hipérbato, pleonasmo, perífrase, silepse, 
onomatopéia, antítese, eufemismo, hipérbole, prosopopéia, sinestesia e ironia. 
■ Empregar adequadamente as figuras de linguagem (as 

mesmas já mencionadas). 
• Explicitar a intenção comunicativa das figuras de 

4. FUNÇÕES DA LINGUAGEM: 
4,1. Expressiva 
4.2. Conativa 
4.3. Referencial 
4.4. Panca 
4.5. Metalingüística 
4.6. Poética 
Objetivos Específicos: 
• Reconhecer as funções da linguagem no texto. 
• Justificar as funções da linguagem no texto. 
■ Reescrever o texto, modificando a função da linguagem. 
S. 0 TEXTO: 
5.1. Compreensão 
S.Z. Interpretação 
5.3. Produção 
Objetivos Específicos: 
• Dar resposta a questões pertinentes à compreensão de textos. 
■ Dar resposta a questões referentes à interpretação de dados 

do texto. 
• Diferenciar idéias básicas de idéias acessórias. 
• Reconhecer a progressão de sentido do texto. 
• Reconhecer recursos lingüísticos na organização do texto 

(coesão textual). 
• Usar adequadamente os recursos coesivos (sintáticos e 

semânticos) na organização do texto. 
• Reconhecer o teor argumentativo das idéias. 
• Sequenciar idéias adequadamente. 
• Parafrasear textos e segmentos de texto. 

BIBLIOGRAFIA: 
CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES;  Thereza Cochar. 

Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 1999. 
CARNEIRO, Agostinho Dias. Texto em construção: 

interpretação de textos. São Paulo: Moderna, 1992. 
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FARACO, Carlos Emílio, MOURA, Francisco Marto. 
Língua e Literatura. 15 ed. São Paulo: Ática, 1995. V. 1. 

INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. 
2.ed. São Paulo: Scipione, 1995. 
	 . Do texto ao texto — curso prático de leitura e 

redação. São Paulo: Scipione, 1991. 
VALENTE, André.  A linguagem nossa de cada dia. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 
o Brasil. 31' ed. São Paulo: Ática, 2000 

BIOLOGIA • 15 penti* 
OBJETIVO GERAL: Propiciar a aprendizagem de 

terminologias, convenções, classificações, teorias e enunciados, utilizando os 
conhecimentos específicos de citologia e ecologia dos seres vivos em geral 
relacionando-os com a dinâmica da vida. 

Conteúdo Programático: 
1. CITOLOGIA 
1.1 — Conceito. 
1.2 — Célula. 
a) Conceito, descobrimento da célula e teoria celular. 
b) Tipos, forma, dimensões e evolução da estrutura celular. 
c) Ciclo Vital (classificação de Bizzozzero). 
cl) Lei de Driesch. 
e) Número de Células. 
1) Componentes minerais e orgânicos (água, sais minerais, 

vitaminas,proteínas, lipídios e carboidratos). 

1.3 — Membrana Celular e Parede Celular 
a) Estrutura. 
b) Composição Química. 
c) Funções: transportes através da membrana plasmática - 

osmose, difusão simples, difusão facilitada, bomba de sódio e potássio, 
fagocitose e pinocitose 

d) Diferenciações da Membrana. 
e) Reforços Externos. 
1.4 — Citoplasma. 
a) Fundamental ou Hialoplasma. 
b) Elementos Figurados (organóides) 
c) Forma, estrutura e função: retículo endoplasmático, 

ribossomos, complexo de golgi, vacúolos, centriolos, lisossomos, 
perixossomos, plastos e fotossíntese, mitocondrias e respiração celular. 
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1.5 — Núcleo. 
a) Forma, número e função. 
b) Elementos nucleares: envoltório nuclear, nucleoplasma, 

nucléolos, cromatina e cromossomos. 
c) Ácidos Nucleicos (DNA e RNA). 
- composição química. 
- tipos e formas estruturais. 
- autoduplicação. 
- síntese de RNA 

1.6 — Divisão Celular: Intérfase, Mitose e Meiose 
a) Importância. 
b) Fases. 
c) Caracterização. 

Objetivos Específicos: 
■ Classificar os seres vivos quanto ao número de células. 
■ Explicar os princípios da teoria celular. 
■ Diferenciar células eucariontes de células procariontes. 
■ Citar as funções da membrana celular. 
■ Identificar e diferenciar transporte passivo de transporte 

ativo, citando os principais exemplos. 
• Descrever os processos de entrada e saída de líquidos na 

células com base no fenômeno da osmose. 
• Identificar a composição química dos reforços externos da 

membrana. 
• Identificar os organóides citoplasmáticos (aspecto 

morfológico) e relacioná-los às suas respectivas funções. 
■ Identificar a equação geral da fotossíntese e da respiração, 

bem como os componentes que participam destes processos. 
• Diferenciar respiração celular da fotossíntese. 
• Citar e caracterizar as estruturas integrantes do núcleo 

celular. 
• Diferenciar cromossoma de cromatina. 
• Classificar o cromossomo quanto à posição do centrômero. 
• Diferenciar cromossomos plumosos de politênicos. 
• Diferenciar célula haplóide de célula diplóide. 
• Diferenciar genoma de cariótipo. 
• Diferenciar autossomo de alossomo. 
• Descrever a constituição dos ácidos nucleicos. 
• Listar as principais diferenças entre DNA e RNA, citando 

suas respectivas funções. 
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■ Descrever a autoduplicação do DNA e a obtenção do RNA a 
partir do DNA 

• Determinar as fases da intérfase. 
■ Descrever o processo de mitose e meiose. 
■ Identificar, em fotos ou desenhos da mitose e da meiose, a 

fase em que a mesma se encontra. 
■ Citar as principais diferenças entre mitose e meiose. 
2. ECOLOGIA 
2.1. Conceitos básicos 
2.2. Cadeia e Teia Alimentar 
2.3. Fluxo de energia 
2.4. Relações entre os Seres vivos 
2.5. O homem na natureza 
a) Impacto ambiental 
b) Preservação ambiental. 
Objetivos Específicos: 
• Conceituar Ecologia 
■ Identificar e conceituar indivíduo, população, espécie, 

comunidade, ecótono, barreira, habitat, nicho ecológico, estratos, biosfera, 
bioma e ecossistema. 
■ Identificar os componentes da cadeia alimentar relacionando 

às funções por eles realizadas 
■ Demonstrar a quebra do equilíbrio ecológico quando há 

problemas com um dos elos da cadeia alimentar. 
■ Diferenciar Teia de Cadeia alimentar. 
• Identificar a proveniência e o destino da energia de urna 

cadeia alimentar. 
■ Relacionar e conceituar as principais associações entre os 

seres vivos e seus respectivos exemplos. 
■ Diferenciar associações harmônicas de desarmônicas e 

associações interespecífica de intraespecífica. 
■ Diferenciar simbiose, considerando seu conceito clássico e 

moderno. 
■ Conceituar e classificar parasitas. 
• Analisar os aspectos positivos e negativos da ação do 

homem sobre a natureza. 

BIBLIOGRAFIA: 

ACIESP. Glossário de Ecologia. Publicação no 103. São 
Paulo/SP: ACIESP/CNPq/FAPESP/SCT. 1997 
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II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1— ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N° 375 DE 12 DE JUNHO DE 2002. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e 

Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, e 
Considerando o disposto na Portaria n° 002, de 02 de janeiro de 

1989, alterada pela Portaria n° 806, de 18 de julho de 1991, ambas emanadas 
da Secretaria Executiva da Fazenda: 

RESOLVE: 
I — Conceder Suprimento de Fundos ao Cap QOBM JOSÉ 

RIBAMAR SILVA DE FREITAS, MF: 5267706-017 e CPF: 259.391.222-72, 
ocupante do cargo de Comandante do 4° SGBM/I-(SALINÓPOLIS). 

II — O valor do Suprimento de Fundos correspondente a R$ 
1.500,00 (uni mil e quinhentos reais) correrão a conta do Estado com a 
seguinte classificação: 

312457/339030 - R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Material de Consumo 

III — O valor referido no item II, vincula-se ao prazo de 30 
(trinta) dias para aplicação e prestação de contas. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 

PORTARIA N° 377 DE 13 DE JUNHO DE 2002. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e 

Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, e 
Considerando o disposto na Portaria n° 002, de 02 de janeiro de 

1989, alterada pela Portaria n° 806, de 18 de julho de 1991, ambas emanadas 
da Secretaria Executiva da Fazenda: 

RESOLVE: 
I — Conceder Suprimento de Fundos ao Cap QOBM CARLOS 

ALBERTO SARMANHO DA COSTA, MF: 5267668-014 e CPF: 
306.947.442-04, ocupante do cargo de Comandante do CSMV/MOP. 

II — O valor do Suprimento de Fundos correspondente a R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) correrão a conta do Estado com a 
seguinte classificação: 

312901/339030 R$ 1.000,00 (Hum mil reais) Material de 
Consumo 

312901/339036 — R$ 500,00 (Quinhentos reais) Outros serviços 
de terceiros/Pessoa Física. 

III — O valor referido no item II, vincula-se ao prazo de 30 
(trinta) dias para aplicação e prestação de contas. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 
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PORTARIA N° 378 DE 13 DE JU 
O Comandante Geral do Corpo de B 

Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de s 
Considerando o disposto na Portaria 

1989, alterada pela Portaria n° 806, de 18 de julh 
da Secretaria Executiva da Fazenda: 

RESOLVE: 
I — Conceder Suprimento de Fund 

PEREIRA SANTANA, MF: 5350298-022 e CPF: 
do cargo de Técnica da CEDEC/Pa. 

II — O valor do Suprimento de F 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) correrão 
seguinte classificação: 

312318/339030 - R$ 1.200,00 (H 
Material de Consumo. 

3 123 18/339039 — R$ 300,00 (Trezen 
terceiros/Pessoa Jurídica. 

III — O valor referido no item II, 
(trinta) dias para aplicação e prestação de contas. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 
(Transe. Do DOE n° 29.721, de 19 

2 — ADITAMENTO AO BOLETIM 
Com o presente BG, será distribuíd 

sobre "O deslocamento de militares desta Corp 
Estado, a fim de montarem o serviço de proteç 
nas estradas naquelas localidades, por ocasiã 
2002, no período de 06 de julho a 04 de agosto d 
n° 371, de 13 de junho de 2002 — Gab. Cmdo". 

4a PARTE — JUSTIÇA E DIS 
1 — SINDICÂNCIA PRORROGAÇ 

Concedo ao Cap QOBM QOBM AL 
MARTINS, 10 (dez) dias de prorrogação de 
Sindicância da qual o referido Oficial é enc 
necessidade de realização de diligência indispen 
fatos. 

(Ref. Of. n° 06/2002- Sind.)  

O DE 2002. 
mbeiros Militar do Pará e 
s atribuições legais, e 

° 002, de 02 de janeiro de 
de 1991, ambas emanadas 

à servidora MARLUCE 
098.199.162-91, ocupante 

dos correspondente a R$ 
conta do Estado com a 

mil e duzentos reais) 

s reais) Outros serviços de 

ncula-se ao prazo de 30 

RAL 
um Aditamento versando 
ração aos Balneários do 
o balnearia e prevenção 
da Operação Veraneio 
2002, conforme Portaria 

IPLINA 
DE PRAZO 

ANTÔNIO GOUVEIA 
razo para conclusão de 
gado, tendo em vista a 
vel para elucidação dos 
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2 — ELOGIO 
O Ten Cel QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Os militares: 1° Sgt BM CARLOS ALBERTO LIMA DOS 

SANTOS, 2° Sgts BM PAULO DE TARSO DA SILVA FERREIRA, 
VICENTE MENDES DE MORAES, 3° Sgt BM MANOEL BRAGA 
BARATA, Cb BM ARCELINO PEREIRA AMORIM JÚNIOR, Sds BM 
IRAN CARLOS DE OLIVEIRA LIMA e ODIMAR MARQUES DE LIMA, 
todos do QCG, por terem doado sangue voluntariamente à pessoa necessitada, 
no Banco de Sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará — 
HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL. 

3 — ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO 
Fica anulada a punição disciplinar aplicada ao Sd BM NILTON 

GASPAR DA COSTA ALMEIDA, do QCG, publicada no BG 118, de 
24JUN2002, por motivo do mesmo ter apresentado fatos novos que 
justificaram a anulação da punição. 

ORLANDO AN iNIO SA NHO FRADE - Cel QOBM 
Coma•al do CBMPA 
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Objetivos Específicos: 
Reconhecer, classificar e aplicar as regras de notação e de 

nomenclatura para óxidos, ácidos, bases, sais e hidretos. 
wi Conceituar e reconhecer ácidos e bases de Arrhenius, 

Bronsted e Lowry e de Lewis. 
5. REAÇÃO QUÍMICA : 
5.1. Reação química — Equação química — Tipos de reação 

química — Balanceamento de equação química. 
Objetivos Específicos: 

Conceituar reação química, equação química, reagente e 
produto. 
■ Identificar as reações de síntese, análise, simples troca, 

dupla troca e oxirredução. 
I Reconhecer agente oxidante e agente redutor. 
■ Ajustar os coeficientes de equações químicas comum, de 

oxirredução e iônica.Prever os produtos das reações de simples troca. 
6. CÁLCULO QUÍMICO: 
6.1. Unidade de massa atômica — Massas atômica e molecular —

Número de Avogadro — Mol — Massa molar — Volume molar — Cálculo 
estequiométrico. 

Objetivos Específicos: 
▪ Identificar e conceituar unidade de massa atômica, massa 

atômica, massa molecular, massa molar, mol, número de Avogadro, volume 
molar e resolver problemas relacionados a tais conceitos. 

▪ Resolver problemas de estequiometria, levando em 
consideração os graus de pureza dos reagentes e os rendimentos das reações 
químicas nas condições normais. 

7. SOLUÇÃO: 
7.1. Conceito — Classificação — Equivalente grama — Tipos de 

concentração — Diluição — Volumetria de neutralização. 
Objetivos Específicos: 
■ Determinar equivalentes-grama de ácidos, bases e sais. 
10 Conceituar e classificar soluções. 
▪ Conceituar e reconhecer os tipos de concentração 

(Concentração comum em g/L, Molaridade, Normalidade, Porcentagem em 
massa e volume, Título em ppm, diluição de soluções, resolvendo problemas 
relacionados a tais conceitos. 
■ Aplicar o princípio da equivalência na resolução de 

problemas de volumetria por neutralização. 
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8, TERMOQUÍMICA: 
8.1. Energia e calor — Entalpia 

endotérmica — Calor de reação a pressão consta 
Entalpias de formação das substâncias ; de combu 

Objetivos Específicos: 
■ Interpretar as relações entre a e 

através dos conceitos de calor, entalpia e variação 
■ Conceituar e reconhecer reaçõe 

calor de formação e calor de combustão. 
■ Resolver problemas envolvendo 

de Hess 
9, CINÉTICA QUÍMICA: 
9.1. Velocidade de uma reação 

influenciam na velocidade de uma reação químic 
ou sem influência de catalisador — Lei da ação da 

Objetivos Específicos: 
■ Conceituar velocidade de rea 

ativação. 
■ Identificar os fatores que influe 

reação química. 
■ Identificar, através de diagrama 

ou sem catalisador. 
■ Aplicar a lei de ação das massas 
10. EQUILÍBRIO QUÍMICO E E 

SOLUÇÕES AQUOSAS: 
10.1. Reação reversível — Equilíb 

equilíbrio — Deslocamento de equilíbrio — Equilí 
água — Ionização de eletrólitos fracos. 

Objetivos Específicos: 
■ Conceituar equilíbrio químico 

(Kc). 
■ Reconhecer os fatores que desl 

reação e aplicar o Principio de Le Chatelier. 
■ Resolver problemas envolvendo 

) e grau de equilíbrio. 
■ Reconhecer os fenômenos de i 

iônica. 
■ Relacionar a força de um el 

ionização e sua constante de ionização (Ka, Kb, p 
■ Conceituar Kw, p1-1 e p0H. 

— Reações exotérmica e 
te e a volume constante —

o — Lei de Hess . 

rgia e as reações químicas 
e entalpia. 
exotérmica e endotérmica, 

s calores de reação e a Lei 

química — Fatores que 
— Energia de ativação com 
massas. 

o química e energia de 

iam na velocidade de uma 

a energia de ativação com 

UILÍBRIO IÔNICO EM 

químico — Constante de 
rio iônico — Ionização da 

constante de equilíbrio 

am o equilíbrio de uma 

nstante de equilíbrio ( Kc 

nização e de dissociação 

édito com seu grau de 
pKb). 
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■ Resolver problemas envolvendo a Lei de Diluição de 
Otwald, Kw, pHe pOH. 
■ Identificar e distinguir soluções ácida, básica e neutra em 

função da escala de pH e pal. 
11. ELETROQUÍMICA: 
11.1. Potenciais de oxidação e redução — Pilhas e acumuladores 

— Eletrólise. 
Objetivos Específicos: 
■ Conceituar potenciais de oxidação e redução. 
■ Prever a espontaneidade de reações de oxirredução a partir 

do conhecimento dos potenciais de eletrodo. 
■ Conceituar pilha e reconhecer seus componentes e 

funcionamento. 
■ Calcular a d.d.p. padrão de uma célula eletroquímica. 

Conceituar célula eletrolítica e reconhecer seus componentes 
e funcionamento. 
■ Reconhecer o mecanismo de uma eletrólise. 
12. QUÍMICA DO CARBONO: 
12.1. Propriedades fundamentais do átomo de carbono — 

Hibridação — Estados de oxidação do carbono - Ligação sigma e pi —
Geometria molecular — Classificação do átomo de carbono na cadeia 
carbônica — Classificação de cadeia carbônica — Notação e nomenclatura 
dos principais radicais orgânicos. 

Objetivos Específicos: 
■ Descrever as propriedades fundamentais do átomo de 

■ Reconhecer os tipos de hibridação e os estados de 
oxidação do carbono. 
■ Identificar os tipos de ligação sigma e pi e a geometria 

molecular nos compostos orgânicos. 
■ Classificar os átomos de carbono e as cadeias carbônicas. 
■ Identificar e reconhecer a estrutura e a nomenclatura 

IUPAC e usual dos principais radicais orgânicos (alcofla, alcóxi, acila e 
acilato) de até 05 átomos de carbono e dos radicais arila (do benzem) e do 
tolueno) 

13. FUNÇÃO ORGÂNICA: 
13.1. Conceito — Grupamento funcional — Fórmulas geral e 

estrutural — Classificação — notação e nomenclatura IUPAC das funções 
orgânicas. 

Objetivos Específicos: 

carbono. 
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■ Conceituar as funções orgânicas: Hidrocarboneto, 
halogeneto, álcool, fenol, éter, aldeído, cetona. Ácido carboxílico, éster, 
amina, amida e nitrocomposto e identificar os grupamentos funcionais das 
mesmas. 
■ Identificar as fórmulas gerais e estruturais das funções 

orgânicas citadas. 
■ Reconhecer e classificar os compostos das funções 

citadas. 
■ Aplicar as regras de notaçã e nomenclatura IUPAC 

para os compostos das funções citadas, até 10 á omos de carbono. 
14. ISOMERIA: 
14.1. Isomeria plana - Isomeria es acial. 
Objetivos Específicos: 
■ Conceituar o fenômeno da isor cria. 
■ Identificar e representar os t pos de isomeria plana (de 

posição, cadeia, função, metameria e tauto cria) e isomeria espacial 
(geométrica e óptica com C assimétrico e compostos acíclicos não 
alênicos com até dois átomos de carbono assim ricos. 

15. POLARIDADE DAS M LÉCULAS E FORÇA 
INTERMOLECULAR: 

15.1. Moléculas orgânicas polar apoiar — Tipos de força 
intermolecular — Efeitos sobre os pontos de fus o e ebulição nos compostos 
orgânicos. 

Objetivos Específicos: 
■ Identificar moléculas orgânica polar e apoiar. 
■ Identificar os tipos de for as que atuam entre as 

moléculas orgânicas e os efeitos sobre seus pont s de fusão e de ebulição. 
16. INTERMEDIÁRIO DE REA O ORGÂNICA: 
16.1. Rupturas homolítica e heterolítica — Tipo de 

intermediário. 
Objetivos Específicos: 
■ Reconhecer o tipo de ruptura das ligações covalentes 

(homolítica e heterolítica) e os tipos de intermediários (carbocátion, 
carbãnion e radical livre) formados. 

17. TIPO E MECANISMO DA AÇÃO ORGÂNICA: 
17.1. Reação de adição — Reação d substituição — Reação de 

eliminação — Reação de oxidação — Reação de redução — Reagentes 
eletrofílico, nucleofílico e radical livre — Mecanismo da reação orgânica. 

Objetivos Específicos: 
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• Identificar reações de adição, substituição, eliminação, 
oxidação e redução. 

• Reconhecer reagentes eletrofílico, nucleofílico e radicais 
livres e identificar os mecanismos das reações orgânicas de acordo com a 
atuação destes reagentes. 

18. REAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO: 
18.1. Reação de adição — Reação de substituição — Reação de 

eliminação — Reação de oxidação. 
Objetivos Específicos: 
• Caracterizar e identificar as reações de adição de 112, X2,  

HX e 1120 aos alcenos e alcinos e as reações de adição de RMgX aos 
aldeídos e cetonas. 

■ Caracterizar e identificar as reações de substituição dos 
derivados halogenados, ácidos carboxilicos com álcool e NH3  e ésteres 
com 1120, álcool e NH3 e as reações de X2, RX e HNO3  com benzem e 
tolueno. 
■ Caracterizar e identificar as reações de eliminação de 

álcoois e derivados halogenados. 
• Caracterizar e identificar as reações de oxidação de 

hidrocarbonetos insaturados e álcoois. 

BIBLIOGRAFIA: 
CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química Moderna, vol. 

único, Scipione, São Paulo, 2000 
COVRE, José Geraldo. Química, vols. 1, 2 e 3, H São Paulo, 

2000 
FELTRE, Ricardo. Química, vols. 1, 2 e 3, Moderna, São Paulo, 

2000 
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química, vol 1, 2 e 3, 

FTD, São Paulo, 1999 
LEMBO, Antonio. Química - Realidade e Contexto, vols. 1, 2 e 

3, Ática, São Paulo, 1999 
MALDANER, Otávio Aloísio. Química 1 - Construção de 

Conceitos Fundamentais — Coleção Ensino de 2° grau, 2a ed., INIJUI, Rio 
Grande do Sul, 1995 

Ma, G. S. e SANTOS, W. L. P. (Coord.) Química na 
Sociedade: Projeto de Ensino de Química em um Contexto Social (PEQS), 2' 
edição — Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 2000. 

NOVAIS, V. L. Duarte de. Vols 1, 2, e 3. Editora Atual, São 
Paulo, 2000 
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PERUZZO, T. Miragaia e CANTO, E. Leite. Química na 
Abordagem do Cotidiano, vols. 1, 2 e 3, Moderna, 1998 

PERUZZO, T. Miragaia e CANTO, E. Leite. Química, vol. 
único, Moderna, 1999 

SARDELLA, Antonio. Química - Série Novo Ensino Médio, 
vol. único, Ática, São Paulo, 2000 

TOLENTINO, Mário; ROCHA-FILHO, Romeu; DA SILVA, 
Roberto R. O Azul do Planeta - Um retrato da Atmosfera Terrestre, Moderna, 
São Paulo, 1995 

USBERCO, João e SALVADOR, Edgard. Química, vol. único, 
Saraiva, São Paulo, 1997 

3' PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
1 — ASSUNTOS GERAIS 

A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1— AUTORIZAÇÃO 

Autorizo o Cap QOBM SÉRGIO NONATO BRITO DE 
SOUZA, do QCG, a deslocar-se ao Estado do Ceará, em gozo de férias. 

(Ref Parte/s/n°/2002- 

B — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1— LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 28JUN2002. 
Ao Cb BM LACY OLIVEIRA AMANCIO, do QCG, 05 (cinco) 

dias de dispensa do esforço físico e serviço, podendo responder expediente. 

2 — TRANSFERÊNCIA 
De acordo com o que preceitua o art. 11, da Portaria n" 

578/99, transfiro: 
POR NECESSIDADE DO SERVIOÇO 
Do QCG para o 3° GBM 
2° Sgt BM ELENILDO EHNRIQUES DA FONSECA 

Do 3° GBM para o QCG 
("k 2° Sgt BM ALUISIO ANTÔNIO CARLOS MARTINS 

MATHIAS 
(Ref. Nota n° 69/2002- Gab. Subcmdo) 
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 	FISICA — 15 pontos 	
OBJETIVO GERAL: O aluno deverá ser capaz de 

demonstrar uma visão crítica, interpretativa e analítica da Física, por 
meio de conhecimentos, sobre as grandezas físicas e/ou leis e/ou fenômenos 
físicos envolvidas, interpretar e esboçar gráficos das leis físicas; da 
utilização de cálculos matemáticos na resolução de problemas específicos 
das unidades, bem como associar a Física a fatos cotidianos. 

Conteúdo Programático: 
1. As Leis de Newton e suas aplicações. 
2. As Leis do Atrito 
3. A Lei de Hooke 
4. Trabalho, Potência e Energia 
5. Conservação da Energia Mecânica: Sistemas conservativos e 

não conservativos 
6. Conservação do Momento Linear. Colisões 
7. Movimento Harmônico Simples 
8. Movimento no Plano: Parabólico e Circular Uniforme e 

Variado 
9. Gravitação Universal 
10. Densidade, Pressão e Princípio de Arquimedes. 
11. A dinâmica do fluído ideal: Equação da continuidade, 

Equação de Bernoulli e suas aplicações. 
12. Calor e temperatura: o equilíbrio térmico. Propagação do 

calor. 
13. As leis do gás ideal. 
14. Mudança de estado fisico. 
15. Primeiro e segundo princípios da Termodinâmica. 
16. Máquinas térmicas e o ciclo de Carnot. 
17. Ondas Longitudinais e transversais. Ondas sonoras e 

eletromagnéticas. O espectro eletromagnético. 
18. Reflexão, refração, difração, interferência e ressonância. 
19. Ondas estacionárias: cordas vibrantes. 
20. Reflexão da luz. Espelhos planos e esféricos. 
21. Refração da luz. Dioptros plano e esférico. Prismas e lentes 

delgadas. 
22. efeito Dopler-Fizeau. 
23. A lei de Coulomb. 
24. Campo e potencial elétrico. 
25. Trabalho no campo elétrico. 
26. Corrente elétrica. 
27. Capacitores, resistores, receptores e geradores. 
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28. As leis de Ohm e Jade. 
29. As leis de Kichoff e suas apl 

com no máximo 2 malhas adjacentes. 
30. Campo magnético. A experiên 
31. Ação de campos magnéticos s 
32. Ação de campos magnéticos 

elétrica. 
33. As leis de Ampère e Fara 

magnético de um fio infinito, espira circular e s 
Objetivos Específicos: 
■ Aplicar corretamente as lei 

problemas envolvendo a existência de forças de 
■ Aplicar corretamente os con 

rendimento e energia em sistemas conservativos 
■ Aplicar corretamente os con 

linear e sua conservação, em uma situação probl 
■ Identificar um oscilador 

,_situação e equacioná-lo encontrando sua solução 
■ Demonstrar a compreensão 

Gravitação Universal de Newton e aplicá-las cor 
■ Conhecer e aplicar corretamen 

pressão e aplicar corretamente o teorema de 
problema proposta. 
■ Aplicar corretamente o conce 

Continuidade no escoamento de fluidos não 
escoando em regime estacionário e irrotacional. 
■ Demonstrar compreensão e a 

de Bernoulli no escoamento de fluidos não 
escoando em regime estacionário e irrotacional. 
■ Relacionar e aplicar carretam 

Celsius, Kelvin e Farenheit. 
■ Demonstrar o conhecimento t 

da dilatação térmica para substâncias com co 
constante. 

- 	 ■ Compreender e aplicar a mo 
por efeito de temperatura inclusive a dilatação 
■ Compreender e aplicar os c 

capacidade térmica, calor latente, calor sensíve 
térmico de uma mistura. 

ções em circuitos elétricos, 

a de Oersted. 
re cargas elétricas. 
bre condutores de corrente 

e suas aplicações, campo 
nóide. 

de Newton, inclusive em 
'to constantes. 
itos de trabalho, potência, 
não conservativos. 

nos de impulso e momento 
proposta. 

nico simples em uma dada 

das leis de Kepler e da 
tamente. 
os conceitos de densidade e 

Arquimedes numa situação 

o de Vazão e a Equação da 
scosos, incompressíveis e 

car corretamente a Equação 
scosos, incompressíveis e 

te as escalas termométricas: 

rico e a nível de aplicação 
ciente de dilatação térmico 

cação sofrida pela densidade 
guiar da água. 
mitos de calor específico, 

e a lei que rege o equilíbrio 
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■ Conhecer as formas de propagação do calor e relacioná-las 
com situações práticas. 

• Conhecer a aplicar as leis que regem o comportamento de 
um gás ideal em suas variáveis macroscópicas. 
■ Demonstrar conhecimento em nível conceituai e de 

aplicação acerca da mudança de estado fisico. 
• Compreender e aplicar corretamente o Primeiro e o Segundo 

Princípios da Termodinâmica. 
■ Conhecer e aplicar corretamente a operação do Ciclo de 

Carnot. em Máquinas Térmicas. 
• Interpretar e aplicar corretamente os conceitos e Leis da 

reflexão, refração. dífração, interferência e ressonância, inerentes aos 
fenômenos ondulatórios, relativos às ondas mecânicas e eletromagnéticas. 

• Compreender e aplicar o conceito de ondas estacionárias na 
produção de sons em cordas vibrantes. 

• Aplicar corretamente as leis da ótica geométrica sobre a 
reflexão da luz na formação de imagens em espelhos planos e esféricos. 
■ Aplicar corretamente as leis da refração da luz em dióptros 

planos e esféricos, prismas e lentes delgadas. 
• Reconhecer e eplicar o Efeito Dopler-Fizeau em ondas 

sonoras e eletromagnéticas. 
■ Aplicar corretamente a Lei de Coulomb e os conceitos de 

campo e potencial elétricos. 
• Compreender que o campo elétrico é conservativo e calcular 

o trabalho realizado para mover uma carga elétrica no mesmo. 
• Aplicar os conceitos de: capacitância, potencial e campo 

elétricos, em capacitores planos e esféricos. 
■ Reconhecer e encontrar o elemento equivalente numa 

associação de: resistores, capacitores, receptores e geradores. 
• Aplicar corretamente as Leis de Ohm e Joule, em resistores. 
• Compreender e aplicar corretamente as Leis de Kirchoff, em 

circuitos elétricos com no máximo duas malhas adjacentes. 
• Demonstrar conhecimento do uso de aparelhos de medidas 

elétricas em circuitos elétricos. 
• Compreender e aplicar corretamente as propriedades básicas 

do campo magnético e suas ações sobre cargas elétricas em movimento e 
condutores de corrente. 

• Calcular corretamente o campo magnético gerado por: fios 
longos, espiras circulares e solenóide. 

• Interpretar e aplicar corretamente as leis de Faraday e Lens. 
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• energias emitidas ou absorvi 
entre os seus níveis assim como de sua velocidad 

. ■ O candidato deve ser capaz 
conceitos das grandezas fisicas e/ou leis e/ou fen 
todos o programa. 
■ O candidato deve ser capaz 

gráficos das leis físicas envolvidas em todo o pro 
BIBLIOGRAFIA: 
BASSALO, J. M. F., Crônicas 

Universidade Federal do Pará. 1987 
Crônicas da Física. Tomo 2. Belé 

Pará. 1990 
Crônicas da Física. Tomo 3. Belé 

Pará. 1991 
Crônicas da Física. Tomo 4. Belé 

Pará. 1994 
DELIZOICOV, D. & ANGOTT 

Magistério - 2° Grau. São Paulo. Cortez, 1991 
GRUPO DE REELABORAÇÃO D 
Física 1. São Paulo: Universidade d 
Física 2. São Paulo: Universidade d 
Física 3. São Paulo: Universidade d 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE F 
Ensino de Física, periodicidade trimestral, São Pa 

UNIVERSIDADE FEDERAL D 
Caderno Catarinense de Ensino de Física. e-mail: 

BONJORNO, J. R., BONJORNO, 
RAMOS, C. M. Física Fundamental. Volume 
1999 

MÁXIMO, A. R. L., ÁLVARES, B. 
Curso de Física Volume 1. São Pa 
Curso de Física. Volume 2. São Pa 
Curso de Física. Volume 3. São Pa 
PARANÁ, D. N. S., Física. Volum 

Médio. São Paulo. Ed. Ática. 2000 
AMALDI, U., Imagens da Física, 

Ed. Scipione. 1995 
GRUPO DE REELABORAÇÃO 

Leituras de Física: 
Mecânica 1. São Paulo: Universidad  

nas transições do elétron 

e expressar por escrito os 
evos fisicos envolvidas em 

de interpretar ou esboçar 
ama. 

Física. Tomo 1. Belém. 

. Universidade Federal do 

Universidade Federal do 

Universidade Federal do 

J. A., Física. Coleção 

ENSINO DE FÍSICA: 
S. Paulo, 1991 
S. Paulo, 1992 
S. Paulo, 1993 

ICA. Revista Brasileira de 
o, http.//www.sbf.if.usp.br  

SANTA CATARINA. 
ceüfsc.ufsc.br  

R A., BONJORNO, V., 
co. São Paulo. Ed. FID. 

. Ed. Scipione. 2000 

. Ed. Scipione. 2000 

. Ed. Scipione. 2000 
Único. Série Novo Ensino 

so completo. São Paulo. 

O ENSINO DE FÍSICA. 

de S. Paulo, 1998. 
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Mecânica 2. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Mecânica 3. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Mecânica 4. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Térmica 1. São Paulo: Universidade de S. Paulo; 1998. 

Térmica 2. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Térmica 3. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Térmica 4. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Ótica 1. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Ótica 2. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 1998. 

Eletromagnetismo 1. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 
1998. 

Eletromagnetismo 2. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 
1998. 

Eletromagnetismo 3. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 
1998. 

Eletromagnetismo 4. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 
1998. 

Eletromagnetismo 5. São Paulo: Universidade de S. Paulo, 
1998. 

QUÍMICA - 15 PONTOS 	 

OBJETIVO GERAL: O aluno deverá ser capaz de 
demonstrar uma visão crítica, interpretativa e analítica da Química, por 
meio de conhecimentos, sobre a estrutura, as propriedades e 
transformações da matéria; da terminologia, leis e princípios adotados 
nesta Ciência ; da utilização de cálculos matemáticos na resolução de 
problemas específicos das unidades, bem como associar a Química a fatos 
cotidianos. 

Conteúdo Programático: 
1. ESTRUTURA DO ÁTOMO 
1.1. Massa e carga elétrica das partículas fundamentais -

Modelos atômicos de Rutherford, Bohr e modelo atômico segundo a teoria 
quântica - Elemento químico - Número atômico e Número de massa -
Isótopos - Princípio da exclusão de Pauli - Configuração eletrônica - Regra 
de Hund. 

Objetivos Específicos:Reconhecer próton, neutron e elétron 
através de suas massas e cargas elétricas. 
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■ Reconhecer e diferenciar 
Rutherford, Bohr e o modelo quântico. 

■ Conceituar e identificar eleme 
número de massa e isótopos. 
■ Escrever corretamente a confi 

íons. 
2. CLASSIFICAÇÃO PERIÓ 

QUÍMICOS: 
2.1. Tabela periódica atual e sua 

Período, grupo e subgrupo — Elemento represen 
— Propriedade periódica (Raios atômico e 
eletronegatividade) 

Objetivos Específicos: 
■ Reconhecer a Lei de Moseley. 
• Identificar períodos, grupos e 
• Relacionar a configuração el 

com a posição de seu elemento na classificação 
■ Reconhecer elementos represe 

nobres, metais e ametais. 
■ Conceituar e identificar pr 

atômico e iônico, energia de ionização e elet 
suas variações em função da posição do element 

3. LIGAÇÃO QUÍMICA: 
3.1. Teoria eletrônica de valênci 

covalente — Tipos de fórmula — Polaridade da 
Número de oxidação. 

Objetivos Específicos: 
■ Reconhecer os fundamentos p 

de Valência. 
■ Conceituar e identificar ligaçã 

dativa). 
• Determinar e identificar as 

molecular e estrutural das substâncias. 
■ Identificar polaridades das lig 
■ Determinar o número de oxid 

compostas) e em íons 
4. FUNÇÃO INORGÂNICA: 
4.1. Conceito — Classificação 

Conceitos de Arrhenius, Bronsted e Lowry e de 

os modelos atômicos de 

to químico, número atômico, 

ação eletrônica de átomos e 

ICA DOS ELEMENTOS 

strutura — Lei de Moseley 
tivo, de transição e gás nobre 
co, energia de ionização e 

bgrupos. 
rônica de átomos e de íons 

criódica. 
tativos, de transição, gases 

riedades periódicas (raios 
negatividade), interpretando 
na tabela. 

— Ligação jônica — Ligação .L 
ligações e das moléculas — 

ncipais da Teoria Eletrônica 

jônica e covalente (normal e 

órmulas eletrônica, jônica, 

ões e das moléculas. 
ão em substâncias (simples e 

otação — Nomenclatura — 
wis para ácidos e bases. 
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ALHO, C. J. A. A Teia da Vida: Uma Introdução à 
Ecologia Brasileira. Rio de Janeiro/RJ: Ed. Objetiva. 1992 

ARAGÓN, L. E. (ORG.) A desordem ecológica na Amazônia. 
Série Cooperação Amazônica 7. Belém: UNAMAZ/Ed. Universitária UFPA. 
1991 

CARMO, T. M. S., MELO, R M. S. , OLIVEIRA, A. R, 
AKAHORI, L., ALMEIDA, R. & LOVAT, T. J. Conhecendo o Manguezal -
Material Didático. Vitória/ES: Editora Fundação Ceciliano Abel de Almeida. 
1994 

DORST, J. Antes que a natureza morra — por uma ecologia 
política. São Paulo: Edgard Blücher. 1990 

EMBRAPA/CPATU. Anais do 1° Simpósio do Trópico Úmido: 
vol. 1 Clima e Solo. Belém: EMBRAPA/CPATU.1986 

EMBRAPA/CPATU. Anais do 1° Simpósio do Trópico Úmido: 
vol. 2 Flora e Floresta. Brasília: Departamento de Difusão de Tecnologia. 
1986 

EMBRAPA/CPATU. Anais do 1° Simpósio do Trópico Úmido: 
vol. 6 Temas Multidiciplinares. Brasília: Departamento de Difusão de 
Tecnologia. 1986 

EMBRAPA/CPATU: Pesquisas sobre utilização e conservação 
do solo na Amazônia oriental. Belém: GTZ. 1986 

FERRI, M. G. Ecologia Geral. Temas de Ciências, v. 1. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia. 1980 

HOGAN, D. J. e VIEIRA, P. F. (ORGS.) Dilemas sócio-
ambientais e desenvolvimento sustentável. Campinas/SP: Editora da 
UNICAMP. 1992 

HUECK, K. As florestas da América do Sul: Ecologia, 
composição e importância econômica. São Paulo: Editora Polígono. 1972 

IBGE/SUDAM. Projeto zoneamento das potencialidades dos 
recursos naturais da Amazônia legal. Rio de Janeiro/RJ: IBGE. 1990 

JANZEN, D. H. Ecologia vegetal nos trópicos. São Paulo: 
Nobel. 1985 

MONTEIRO, A., FERREIRA, A., ROCHA, G., LOPES. L. O., 
ALMEIDA. L. P. & TRINDADE JR., S. C. O espaço amazônico: sociedade e 
meio ambiente. Belém: Editora Universitária UFPa. 1997 

MORÁN, E. F . A Ecologia Humana das populações da 
Amazônia. Petrópolis/RJ: Vozes.1990 

NEVES, W. (ORG.) Origens, adaptações e diversidade biológica 
do homem nativo da Amazônia. Belém/PA: MPEG/CNPq/SCT/PR. 1991 

SIOLI, H. Amazônia: Fundamentos da Ecologia da maior região 
de florestas tropicais. Petrópolis: Vozes. 1985 
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Biologia dos Organismos: 
, Volume 2. Ed. Moderna. 

AMABIS, J. S. & MARTHO, G. 
Classificação, Estrutura e Função nos Seres Viv 
1994 

CÉSAR & SEZAR. Biologia. Volu 
CLÉZIO & BELLINELLO. Biologi 

LOPES, S. Biologia. Volume Único. 
MARCONDES, A. Biologia. Vol 
PAULINO, W. R. Biologia. Volume 
POLLACK, R. Signos da Vida. Ed. 
RICKLEFS, R. A. economia da 

Guanabara Koogan. 1993 
SOARES, J. L. Biologia. Volume Ú 
SUPERINTERESSANTE- Editora 
WILKIE, T. Projeto Genoma 

perigoso. Rio de Janeiro/RJ: Ed. Jorge Zahar, 199 
WILSON. E. O. Diversidade da 

das Letras. 1994 
-Programa 	Multimidia 

http://www.virtual.epm.br/cursos/biomol.htm  
-Ciencias: 	Entendendo a N 

http: //www. saraiva.com.br/ciencias  
-Isto É-Sistema Anglo de Ensino: h 
-Biotecnologia 	Ciência 

http://www.biotecnologia.com.br  

MATEMÁTICA» 	15  pontoo 
OBJETIVO GERAL: O aluno 

demonstrar uma visão crítica, interpretativa 
da utilização de cálculos matemáticos na 
específicos das unidades, bem como assoei 
cotidianos. 

1. CONJUNTOS 
1.1. Representação, relações, operaç 
Objetivos Específicos: 
■ Relacionar e resolver problema 
■ Reconhecer, operar e resolve 

numéricos; 

1999 

Único. Ed. Saraiva. 1998 
Volume Único. Ed. Atual. 

d. Saraiva. 1999 
Único. Ed. Atual. 1998 
nico. Ed. Afica. 2000 

occo. 1997 
tureza. Rio de Janeiro: 

co. Ed. Scipione.1999 
ril 

umano-Um conhecimento 

. São Paulo: Companhia 

UNIFESP/EPM: 

eza. Editora Saraiva: 

//www. cursoanglo çonlbr 
Desenvolvimento: 

deverá ser capaz de 
analítica da Matemática, 
resolução de problemas 

a Matemática a fatos 

es e intervalos. 

om conjuntos; 
problemas nos conjuntos 

■ Operar e resolver problema 
complexos na forma algébrica;  

que envolvam números 
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■ Classificar, representar e operar os intervalos. 

2. FUNÇÕES 
2.1. Definição, domínio, imagem, gráfico, crescimento e 

decréscimo 
2.2. Funções : afim, quadrática, modular, exponencial. 

logarítmica, polinomial,Injetora sobrejetora, bijetora„ composta e inversa 
Objetivos Específicos: 
■ Definir e calcular domínio, imagem e zeros de funções; 

■ Resolver equações, inequações e problemas que envolvam 

funções afim e quadrática; 
■ Resolver equações e problemas que envolvam funções 

modular, exponencial, logarítmica e polinomial;injetora, sobrejetora, bijetora, 

composta e inversa 
■ Construir e analisar gráficos. 
3. ARITMÉTICA 
3.1 Razão e proporção 
3.2 Regra de três simples e composta 
3.3 Porcentagem 
3.4 Juro simples 
Objetivos Específicos: 
▪ Aplicar propriedades e resolver problemas de razão, 

■ Resolver problemas de regra de três simples e composta; 

■ Resolver problemas de porcentagem, capital, taxa, juro e 

4. SEQÜÊNCIAS 
4.1. Progressões aritméticas 
4.2. Progressões geométricas 
Objetivos Específicos: 
■ 

Aplicar as definições e propriedades na resolução de 
problemas com aplicação de progressões aritméticas e geométricas 

5. TRIGONOMETRIA 
5,1. Arcos e ângulos 
5.2. Relações no círculo trigonométrico 
5.3. Redução ao primeiro quadrante 
5.4. Operações com arcos 
5.5. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 
5.6. Funções trigonométricas diretas 
5.7. Equações trigonométricas 
Objetivos Específicos: 

proporção; 

montante 
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■ Resolver problemas que envolvam arcos e ângulos; 
■ Estabelecer e aplicar as relações no círculo trigonométrico 

na resolução de problemas; 
■ Definir e calcular domínio, imagem, zeros e período de 

• Analisar variação e gráfico de funções; 
• Resolver equações e problemas; 
• Resolver problemas que envolvam as relações no triângulo, 

incluindo a discussão da existência. 
6. MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS 

LINEARES. 
6.1. Conceito, igualdade, tipos, operações e propriedades das 

6.2. Cálculo dos determinantes; 
6.3. Definição, classificação, discussão e resolução de sistemas 

Objetivos Específicos: 
■ Construir, classificar e operar matrizes; 
■ Resolver problemas que envolvam equações matriciais; 
• Resolver problemas que envolvam determinantes; 
■ Reconhecer, classificar, discutir e resolver sistemas lineares. 
7. ANÁLISE COMBINATÓRIA 
7.1. Teorema fundamental da contagem 
7.2. Fatorial 
7.3. Agrupamentos simples: arranjo, combinação e permutação. 
7.4. Binômio de Newton 
Objetivos Específicos: 
• Aplicar o teorema fundamental da contagem na resolução de 

problemas sobre agrupamentos com elementos distintos ou repetidos; 
• Resolver problemas que envolvam fatorial; 

Utilizar as fórmulas de agrupamentos simples na resolução 
de problemas: 

▪ Resolver problemas que envolvam o desenvolvimento 
binomial e o cálculo do termo geral 

8. GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL 
8.1. Triângulos 
8.2. Quadriláteros 
8.3. Circunferência e círculo 
8.4. Polígonos regulares 
8.5. Perímetro e área das principais figuras planas 
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8.6. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e 
esfera 

Objetivos Específicos: 
• Resolver problemas que envolvam classificação, 

congruência e semelhança de triângulos; 
■ Resolver problemas que envolvam paralelogramos e 

trapézios; 
■ Resolver problemas que envolvam os elementos e as relações 

nas circunferências e nos círculos; 
■ Resolver problemas que envolvam inscrição e circunscrição 

de polígonos regulares; 
■ Resolver problemas que envolvam perímetro e área das 

principais figuras planas; 
• Resolver problemas que envolvam áreas, volume, inscrição e 

circunscrição dos sólidos geométricos. 
9. GEOMETRIA ANALÍTICA 
9.1. Ponto, reta e circunferência. 
Objetivos Específicos: 
• Resolver problemas que envolvam pontos e retas; 
■ Conhecer as equações da reta e seus elementos; 
■ Aplicar as condições do paralelismo e perpendicularismo; 
■ Determinar o ponto de interseção de retas; 
■ Calcular a distância de um ponto à uma reta e a 

circunferência; 
• Resolver problemas que envolvam circunferências e suas 

posições relativas. 
10. INTRODUÇÃO A ANÁLISE VETORIAL 
10.1. Vetores em R2  e R3  
Objetivos Específicos: 
• Caracterizar os vetores R2  e R3; 
• Trabalhar com a forma algébrica, matricial e analítica suas 

operações, ângulos, 
10.2. Operações com vetores 
Objetivos Específicos: 
■ Conhecer a definição de Módulo, decomposição, 

Paralelismo, Propriedades, Projeção, Ângulos diretores, Produto Escalar, 
Produto Vetorial, Produto misto e interpretá-los geometricamente; 

BIBLIOGRAFIA: 
BIANCHINI & PACCOLA, A Matemática tem razão. Ed. 

Moderna. São Paulo 
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CÂNDIDO, SUZANA. Formas n 
Moderna. São Paulo 

CARVALHO, MARIA CECÍLIA. 
Ed. Moderna. São Paulo 

Padrões numéricos e seqüências. Ed 
FACCHINI, W. Matemática. Vol 

Paulo: Editora Saraiva 
GOULAR, M. C. Matemática no E 

Paulo: Editora Scipione 
IEZZI, G.; DOLCE, O.; 

POMPEO, J. N.; MACHADO, N. J. Fundament 
São Paulo: Atual Editora 

IEZZI, G.; DOLCE, O.; TEIXE 
CASTRO, L. R.; MACHADO, A. S. Matemátic 
Editora 

MACHADO, A. S. Matemática- 
Atual Editora 

MARCONDES, C. A.; GENT 
Matemática, Série Novo Ensino Médio. volum 
Ática 

PAIVA, MANOEL. Matemática. 
Paulo: Editora Saraiva 

Matemática. Volume único. Ed. M 
ROKU & CARLOS & KAZUHIT 

Paulo: Atual Editora 
CAMARGO, IVAN & B. PAULO 

tratamento vetorial 
COXFORD, A. F. & SHULTE 

Álgebra, trad. H. H. Domingues. São Paulo 
KRULIK, S. & REYS, R. E. A 

Matemática Escolar, trad. H. H. Domingues e 
Editora, 1997 

LINDQUIST, M. M & SHULTE, 
Ensinando Geometria, trad. H. H. Domingues. S 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
Professor de Matemática. São Paulo, e-mail: rp 

mundo de formas. Ed. 

drões numéricos e funções. 

Moderna. São Paulo 
e único. r edição. São 

ino Médio. 3 volumes. São 

, C.; HAZZAN, S.; 
de Matemática Elementar. 

J. C.; GOULART, M. C.; 
2.° grau. São Paulo: Atual 

emas e Metas. São Paulo: 

, N.; GRECO, S. E. 
único. São Paulo: Editora 

ume único. la edição. São 

erna. São Paulo 
Os elos da Matemática. São 

Geometria Analítica — Um 

A. P.(org.). As Idéias da 

esolução de Problemas na 
. Corbo. São Paulo: Atual 

A. P. (org.). Aprendendo e 
Paulo: Atual Editora, 1994 

TEMÁTICA. Revista do 
ime.usp.br  
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