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"Filho meu, atende à minha sabedoria; a minha inteligência inclina o
teu ouvido". (Provérbio: 05:05)
2a PARTE — INSTRUÇÃO
1 - EDITAL ISJI° 01/2004
SELEÇÃO INTERNA DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS BOMBEIROS MILITARES CONDUTORES E OPERADORES
DE VIATURAS - 2004
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, representado por seu
Comandante Geral, CORONEL QOBM RAIMUNDO NONATO DA COSTA, leva
ao conhecimento do público interno que estarão abertas no período de 18 a 25
de agosto, as inscrições a Seleção Interna de Admissão ao Curso de Formação
de Sargentos Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas (CFS
COV BM — 2004), a funcionar no Centro de Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização, integrado ao Instituto de Ensino de Segurança do Pará,
designando o Diretor de Ensino e Instrução e o Subdiretor de Ensino e
Instrução, como Presidente e Adjunto, respectivamente, para coordenarem as
Comissões que organizarão, aplicarão e avaliarão os exames constantes da
presente Seleção Interna.
C Concurso será regido por este Edital e executado pela CONED Consultoria e Assessoria Educacional S/C Ltda, no que se refere à 3a etapa
"Exame Intelectual, conforme contrato prestação de serviços celebrado pelo
CBMPA.
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1. DO NÚMERO DE VAGAS ESCOLARES
Serão ofertadas 11 (onze) vagas.
2. DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA PARTICIPAR DA
SELEÇÃO
Para participar da presente Seleção Interna, o militar deverá reunir
obrigatoriamente as seguintes condições.
a) Ser Cabo ou Soldado BM da ativa;
b) Ter concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental (1° Grau Completo),
até a data da inscrição;
c) possuir Carteira Nacional de Habilitação — Categoria "D" ou "E";
d) Estar classificado, no mínimo, no comportamento "BOM";
e) Não ter sofrido punição disciplinar que afete o sentimento do dever, a
honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da classe ou por embriaguez alcoólica
nos últimos dois anos;
f Ter parecer favorável de seu Comandante, Chefe ou Diretor, que devera
atestar que seus subordinados preenchem os requisitos do presente Edital.
3. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
A presente Seleção Interna está divi ida nas seguintes Etapas, a
saber:
1a Etapa: Inscrição
2a Etapa: Exame de Aptidão Profissional "Prática de Direção de Veículos
Automotores"
3a Etapa: Exame intelectual
4a Etapa: Exame de Saúde
Sa Etapa: Teste de Aptidão Física
4. DA ia ETAPA INSCRIÇÃO
4.1. O requerimento de inscrição deverá ser adquirido na 3a Seção das
Unidades 131v1 e Ajudância Geral, no horário e períod de inscrições, conforme o
Calendário de Eventos da Seleção (Anexo "A") deste ditai
4.2. As Inscrições serão efetivadas nas 3a Seções das Unidades BM e
Ajudancia Geral a qual o militar esteja devidamente lotado.
4.3. A Inscrição deverá ser feita pelo candidato, ou por seu procurador,
devendo na oportunidade, portar os seguintes documentos:
a) Documento de Identidade (original e cópia autenticada):
b) Carteira Nacional de Habilitação Categoria 'O" ou 'E"; (original e cópia
autenticada);
c) Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia
autenticada);
d) 3 (três) fotos (tam. 3x4), fardado, de frente, coloridas, iguais, descoberto e
recente;
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4.4. Não será processado o requerimento de inscrição de c- didato
que não apresentar no ato referenciado, os documentos exigidos no ite "4.3".
Satisfeitas estas exigências será fornecido ao candidato o seu comprovante de
inscrição.
4.5: O candidato, ao assinar o seu requerimento de Inscrição, assume
a responsabilidade de ter lido todo o Edital, concordar com seus itens e sujeitarse às suas regras.
4.6. No documento de inscrição do candidato, constarão o N° de
inscrição, nome, data de nascimento e indicação do exame quanto à data,
horário e local da realização do Exame Intelectual da presente Seleção,
4.7. Serão responsáveis pelos requerimentos e confirmação de
inscrição, as 3a Seções das Unidades BM e Ajudância Geral, incumbida de
orientar e prestar informações necessárias ao candidato.
4.8. O Comandante da Unidade assume o compromisso de atestar
que o candidato de sua unidade apresenta todas as condições do item "2" deste
edital.
4.9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
4.9.1. A inscrição poderá ser feita por procurador, mediante a entrega
de procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada de
cópia legível do documento de identidade do candidato.
.4.9.2. O candidato inscrito por procuração assume total
responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com
as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do
formulário. de inscrição e em sua entrega.
4.9.3. E vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax, via
postal ou via correio eletrônico.
4.9.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a
matricula no CFS COV BM/2004.
4.9.5. O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tern
ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para a matrícula no CFS COV BM/2004.
4.9.6. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.
4.9.7. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do
candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
5, DA VALIDADE DA SELECAO
A presente Seleção tem validade somente para o ano 2004,
esgotando-se a validade no último dia estabelecido para Matrícula no Curso de
Formação de Sargentos Condutores e Operadores de Viaturas EM — 2004,
conforme dispõe os Art. 1512 a 1517 do Código Civil Brasileiro. Após a
efetivação da matrícula, nenhum candidato será matriculado no CFS COV
BM/2004.
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6. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS DEMAIS ETAPAS kis,
SELEÇÃO
6.1. As demais Etapas, constituídas de Exame Intelectual. Exame
de Saúde e de Teste de Aptidão Física, todas eliminatórias na ordem de
execução, serão realizadas de acordo com os itens "7", "8" e "9" deste edital, e os
Candidatos terão os resultados expressos da seguinte forma:
a) Exame de Aptidão Profissional "Pratica de Direção de Veículos
Automotores" — APTO ou INAPTO
b) Exame Intelectual — CLASSIFICADO ou DESCLASSIFICADO;
c) Exame de Saúde — APTO ou INAPTO;
d) Teste de Aptidão Física — APTO ou INAPTO;
6.2. Não serão custeadas as despesaS de transporte, alimentação
e pousada dos candidatos Classificados no Exame 'Intelectual, que realizaram
suas inscrições e Exame Intelectual fora de Belém.
6.3. Será ELIMINADO da presente seleção, o Candidato
Classificado no Exame Intelectual que:
a) Faltar ou chegar atrasado a qualquer das Etapas da Seleção;
b) For considerado INAPTO PARA FREQUENITAR O CFS COV E3M/2003
nos Exames de Aptidão Profissional "Pratica de Direção de Veículos
Automotores", Exame Intelectual, Exame de Saúde e Teste de Aptidão Física.
6.4. Não haverá chamada de candidato já eliminado em qualquer
Etapa da presente Seleção.
6.5. No caso de DESISTÊNCIA ou ELIMINAÇÃO de candidato
classificado e convocado para os Exames, proceder-se-á a convocação de
candidato classificado no Exame Intelectual, obedecendo-se rigorosamente a
ordem de classificação.
7. DA 2a ETAPA — EXAME INTELECTUAL
7.1. O Exame Intelectual será realizadb em Marituba, Santarém,
Marabá e Abaetetuba, na data e horário estipulados no Calendário de Eventos da
Seleção Interna (Anexo "A") deste Edital, constituída O. 60 questões, de múltipla
escolha, com 5 (cinco) alternativas, das quais apenas uma é correta, com
abordagem das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Física,
Química e Biologia, correspondente ao Ensino FundaMental, em conformidade
com o conteúdo programático (Anexo "B")
7.2.
disciplinas
N°
DISCIPLINAS
N° DE QUESTO S
TOTAL DE PONTOS
1
2
3
4
5
6

Língua Portuguesa
Matemática
Física
Química
Biologia
Código de Trânsito Brasileiro,
Sinalização de Trânsito e Direção
Defensiva
Total Geral

10
10
10
10

10
10
10
10
10

10

10

60

60

10
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7.3. A data de realização do Exame Intelectual para a Seleção Interna
ao Curso de Formação de Sargentos Condutores e Operadores de Viatu as está
prevista no Anexo "A" deste Edital.
7.4. Para ser Classificado nesta Etapa é indispensável que o candidato
obtenha pontuação diferente de zero em qualquer disciplina referenciada. Para
fins de classificação será considerada a média geral de pontos do candidato
habilitado, em ordem decrescente (do 1° ao 11° Colocado). No caso de empate,
serão considerados os seguintes critérios:
1° Critério — o candidato que obtiver a maior pontuação na disciplina de
Língua Portuguesa;
2° Critério — candidato com maior idade;
3° Critério — candidato mais antigo em relação ao tempo de serviço no
CBMPA.
7.5. Será ELIMINADO do Exame Intelectual da presente Seleção
Interna o candidato que:
a) Obtiver zero em qualquer disciplina do exame intelectual;
b) Faltar ou chegar atrasado a qualquer prova dos dois blocos de
disciplinas.
7,6. Em nenhuma hipótese será concedida revisão de prova.
7,7. Não será permitida a realização de prova de segunda chamada,
mesmo nos casos em que a falta tenha decorrido por motivo de força maior.
7.8. DOS RECURSOS NO EXAME INTELECTUAL
7.8.1. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão
afixados nos quadros de avisos dos quartéis do Corpo de Bombeiros e em data
a ser determinada no caderno de provas.
7.8.2. O candidato que desejar interpor recurso(s) contra os gabaritos
oficiais preliminares das provas objetivas disporá de até dois dias, a contar do
dia subseqüente ao da divulgação desses gabaritos, no horário das 9 horas às
16 horas, ininterrupto, horário local da cidade de entrega. Os candidatos terão
ciência dos locais para a entrega de recurso(s) no momento de divulgação dos
gabaritos oficiais preliminares.
7,8.3. Os recursos interpostos serão respondidos exclusivamente pelo
CONED e devolvidos aos candidatos recorrentes nas datas estabelecidas no
edital de divulgação do resultado final das provas objetivas.
7.8.3.1. O candidato poderá interpor recurso(s) contra os gabaritos
oficiais preliminares das provas objetivas em qualquer local de recebimento de
recursos, e a(s) resposta(s) a esse(s) recurso(s) será(ão) devolvida(s) ao
candidato exclusivamente no local escolhido por ele para a entrega do(s)
recurso(s).
7.3.3.2. O candidato disporá de apenas dois dias para a retirada
da(s) resposta(s) ao(s) recurso(s) interposto(s). O horário para a retirada desse
material será das 9 horas às 16 horas, ininterrupto, horário local da cidade de
Boletim Geral N° 154 de 19AG02004 - E-MAIL aigebm(caol.com.br Pág. 1712

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar
entrega do(s) recurso(s). É de exclusiva responsabilidade do cand dato
acompanhar os editais do concurso público a fim de tomar ciência da dat de
entrega da (s) resposta (s) a o(s) recurso(s) nterposto(s),I
7.8.3.2.1. Os prazos citados no subitem anterior serão
rigorosamente cumpridos. Ao término do prazo final, as respostas não-retiradas
pelos respectivos candidatos serão descartadas.
7.8.3.2.2. O CONED não atenderá à solicitação de retirada de
resposta(s) a recurso(s) interposto(s) que ocorrer após o término do prazo fixado
para a sua retirada.
7.8.4. Não será aceito recurso via postal, via fax e/ou via correio
eletrônico, tampouco será aceito recurso extemporâneo. Os recursos assim
recebidos pelo CONED serão preliminarmente indeferidos.
7.8.5. O candidato deverá identificar-se no ato da entrega do(s)
recurso(s) mediante a apresentação de documento de identidade original.
7.8.5.1, O recurso do candidato poderá ser entregue por terceiros,
somente se acompanhado da cópia de documento de identidade do candidato.
7.8.5.2. Não será aceita a interposição de recurso por procurador.
7.8.6. Para recorrer contra os gabaritoS oficiais preliminares das
provas objetivas, o candidato deverá utilizar os modelos de formulários
denominados "Capa de Conjunto de Recurso(s)" e "Justificativa de Recurso"
divulgados com esses gabaritos.
7.8.7. O candidato deverá entregar apenas três conjuntos de
recurso(s), idênticos entre si. previamente por ele separados.
7.8.8. Cada conjunto de recurso(s) deverá ser apresentado com as
seguintes especificações:
a) um único formulário "Capa de Conjunto de Recurso(s)", devidamente
preenchido, em que constem o nome, o número da inscrição e a assinatura do

candidato e a indicação do respectivo número do conjunto;
b) um formulário "Justificativa de Recurso"; devidamente preenchido,
exclusivo para cada item cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questionado
e para cada comando agrupador de itens que esteja sendo questionado;
c) em cada formulário "Justificativa de Recurso"; deverá haver e indicação
do número do item cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questionado, da
resposta marcada pelo candidato e do gabarito oficial preliminar divulgado pelo
CONED; caso o candidato queira questionar o comando agrupador de itens,
imprescindível que ele indique o número de apenas um dos itens que esse
comando agrupa;
d) em cada formulário "Justificativa de. Recurso"; deverá haver
argumentação lógica e consistente elaborada pelo próprio candidato;
e) nenhum dos formulários Justificativa de ReCurso" poderá ter assinatura
ou marca, incluindo rubrica, que possa identificar o candidato recorrente;
f) à exceção do campo assinatura do formulário "Capa de Conjunto de
Recurso(s)", todos os demais campos do formulário "Capa de Conjunto de
Recurso(s)" e "Justificativa de Recurso" deverão ser preenchidos em máquina de
datilografia ou em impressora.
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7,8.9. Candidatos que apresentarem, no formulário: "Justificati a de
Recurso", argumentações idênticas não terão esses recursos respondidos.
7.8.10. Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo,
inconsistente, que não atenda às exigências dos modelos de formulários e/ou
fora de qualquer uma das especificações estabelecidas neste edital — ou em
outros editais que vierem a ser publicados — ou nos formulários "Capa de
Conjunto de Recurso(s)" e "Justificativa de Recurso".
7.8.11. Se do exame de recurso(s) resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos que concorrem ao cargo, independentemente de terem
recorrido. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os
candidatos que concorrem ao cargo, independentemente de terem recorrido.
7.8.12. As provas objetivas serão corrigidas de acordo com os
gabaritos oficiais definitivos. Em hipótese alguma o quantitativo de itens delas
sofrerá alterações.
7.8.13. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso de
recurso e/ou recurso de gabarito oficial definitivo.
8, DA 33 ETAPA — EXAME DE SAÚDE
8.1. O Exame de Saúde tem por objetivo avaliar as condições de
Saúde Física e Mental do candidato, que o tornem apto para freqüentar o CFS
COV BM/2004. O exame será procedido por uma Junta de Inspeção de Saúde —
J1S/BM, constituída por médicos e dentistas de diferentes especialidades.
8.2. Serão convocados para o Exame de Saúde, os 11 (onze)
primeiros colocados no Exame Intelectual, obedecendo-se a ordem decrescente
de classificação. A Diretoria de Ensino e Instrução divulgará a relação dos
Classificados da Seleção Interna no Boletim Geral da Corporação.
8.3. No ato do Exame de Saúde, o candidato, convocado conforme o
item anterior deste edital, deverá apresentar à Junta de Inspeção de Saúde —
JIS, o resultado recente dos exames a seguir relacionados, realizados sob sua
responsabilidade: Hemograma; Glicemia; Colesterol (Total e Frações);
Triglicerídeos; VDRL; Urina rotina; Rx do tórax em PA; Parasitoscopia de Fezes;
Laudo oftalmológico com resultado de acuidade visual; Laudo cardiológico corri
resultado do eletrocardiograma; Laudo otorrinolaringológico com resultado da
avaliação audimétrica; Sorologia Anti-HIV — Não Eliminatório.
8.4. A Junta de Inspeção de Saúde (JIS) poderá solicitar outros
exames, que, segundo critério, julgue necessário.
8.5. Será ELIMINADO da presente Seleção o candidato considerado
INAPTO nesta Etapa.
9, DA 43 ETAPA — TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
9.1. O Teste de Aptidão Física tem por objetivo avaliar a resistência
física do candidato, condição indispensável para a execução dos esforços
exigidos pelo curso.
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9.2. Serão aplicados, os exercícios previstos na Tabela d Teste
de Aptidão Física em vigência na Corporação, incluindo-se o "Exercício de
Deslocamento Aquático — 100 Metros em Nado Livre".
9.3. O candidato deverá comparecer ad local de exame no horário
indicado, munido do cartão de confirmação de inscrição, carteira de identidade
originais e uniformes apropriados para a realização dos exercícios.
9.4. EXERCÍCIO DE DESLOCAMENTO AQUÁTICO — 100
METROS EM NADO LIVRE — O candidato deverá poSicionar-se inicialmente na
borda externa ou interna da piscina, e ao estímulo auditivo do avaliador deverá
deslocar-se em nado livre num percurso de 100 metros, admitindo eventuais
paradas, porém não podendo tocar rio fundo da piscina com os pés e nem se
utilizar de qualquer meio auxiliar para obter a permanência na superfície, sendo o
tempo de percurso anotado pelo avaliador. A pontuação do exercício de natação
será conforme o previsto na tabela de pontuação constante do Anexo "E3" deste
Edital, fazendo parte da média aritmética com os demais exercícios do TAF.
9.5. O candidato deverá realizar os exercícios do Teste de Aptidão
Física, em dois dias consecutivos, na seguinte ordem:
1° Dia — corrida de meio fundo, tração na barra.
2° Dia — apoio de frente ao solo, deslocamento aquático e
flexão abdominal.
9.6. O candidato será considerado APTO se conseguir atingir, no
mínimo, o conceito BOM, de acordo com a Tabela do Teste de Aptidão Física
vigente na Corporação (acrescido da pontuação`do Anexo "B" deste Edital) e não
obtiver zero em qualquer dos exercícios.
9.7. O candidato que não obtiver, no mínimo, o conceito 130M ou
obtiver zero em qualquer dos exercícios, será considerado INAPTO, e não poderá
prosseguir com a realização dos exercícios restantes.
9.8. Não haverá realização de segunda chance em qualquer dos
exercícios.
9.9. Será ELIMINADO da present Seleção o candidato
considerado INAPTO nesta Etapa.
10. DA APROVAÇÃO NA SELEÇÃO
10.1, Será considerado APROVADO na Seleção Interna de
Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Condutores e Operadores de
Viaturas BM - 2004, o Candidato Classificado no Exame Intelectual, APTO no
Exame de Saúde e APTO no Teste de Aptidão Física.
11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO
11.1. Será publicada no BOLETIM GERAL do CBMPA a relação
dos CANDIDATOS APROVADOS nesta Seleção, após a homologação do
resultado final pelo Exm° Sr Comandante Geral do CBMPA.
11.2. A homologação conterá os nomes dos CANDIDATOS
APROVADOS, no limite de vagas escolares ofertadas no item "1" deste Edital 11
(onze
vagas).
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12. DA MATRÍCULA
12.1. Os candidatos APROVADOS na presente Seleção serão
Matriculados no Curso de Formação de Sargentos Condutores e Operadores de
Viaturas BM/2004, na condição de ALUNO-SARGENTO BM.
12.2. O candidato aprovado e matriculado deverá apresentar-se no
Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização — CFAE, às 08h00 do
dia 29 de setembro de 2004(quarta-feira).
13. DOS DEMAIS CASOS DE ELIMINAÇÃO
13.1. Será ELIMINADO ainda da Seleção o candidato que:
Atestar falsamente condição que não possui, falsificar, adulterar ou
ocultar qualquer documento ou informação com o objetivo de conseguir sua
inscrição e matrícula;
Deixar de apresentar à Junta de Inspeção de Saúde — JIS/E3M os
resultados dos exames constantes do item "8.3" deste Edital;
Contrariar qualquer determinação da Comissão Organizadora, Fiscais
e/ou Avaliadores;
Utilizar meios ilícitos durante a realização dos Exames; bem como de
aparelhos eletrônicos (celulares, calculadoras, Pager ou outros) ou outros meios
de auxílios para resoluções das questões do Exame Intelectual;
Faltar com o respeito à Comissão Organizadora, Fiscais e/ou
Avaliadores;
Utilizar o cartão-resposta em desacordo com as instruções proferidas no
Exame Intelectual.
13.2. A ELIMINAÇÃO de candidatos com base nos motivos constantes
da alínea "a" do item anterior deste Edital, não geram quaisquer direitos ao
candidato, devendo o mesmo responder civil e criminalmente pelos atos
praticados.
14. DOS ANEXOS DO EDITAL
14.1. Anexo A — Calendário dos Eventos da Seleção;
14.2. Anexo B — Tabela do Exercício de Deslocamento Aquático — 100
Metros em Nado Livre;
14.3. Anexo C — Conteúdo Programático.
15. DOS CASOS OIMISSOS E DA INTERPRETAÇÃO DOS ITENS
Caberá ao Exm° Sr Comandante Geral do Corpo de bombeiros Militar
do Pará e a Presidência da Comissão Organizadora, Aplicadora e Avaliadora a
responsabilidade de solucionar os casos omissos e dar a correta interpretação
dos Itens deste Edital.
Belém-PA, 13 de agosto de 2004.
Raimundo Nonato da Costa — CEL QOBM
COMANDANTE GERAL DO CBMPA E
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
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Anexo 'A"
CALENDÁRIO DE EVENTOS DA SELEÇÃO
EDITAL N° 01/2004 — SELEÇÃO INTERNA DE ADMISSÃO AO CURSO
DE_ FORMAÇÃO DE SARGENTOS CONDUTORES E OPERADORES DE
VIATURAS E?i0MEEIROS mILITAR -- 2004
Eventos
Ins'.Jrições
ESerne de Aptidão
Profis!si;onal
Exame Inteleot—
ual
(APLICAÇÃO)
Exame Intelectual
(RESULTADO)
Exame de 53aUde
(ApucAcAp)
Exame de a(ide
(RESULTADO)
Teste de Aptidão Física
(APLICAÇÃ O)
'feste de Aptidão Física
(RESULTADO)
Resultado
_
Final
Apresentação
no CFAE

Local

i

DaPerodo
(Ano;
____ 2004)
18 á :35Ago

Porária '

Todas =3.5 UBM'S rC-Ji'li -- 14h
. 08h —12h
A definir
30 Age 04 sEl
'
14h —18h
A definir

SET

03h

QCG

SET

10h

POLIBOM

21 e 72 Sei

08h

QCG

23 set

10h

ESEFPA

24 e 75 Set

08h

QCG

27 Set

10h

QCG

28 Set

10h

CFAE

29 Set

07:30h

_

OBS: ' Os Horários contidos neste Calendário refere-se ao Horário de
Belém.
Anexo "E"
TABELA DO EXERCICIO DE DESLOCAMENTO
AOLJÁTic0 — 100 METROS EM NADO LIVRE

EDITAL N° 01/2004 SELEÇÃO INTERNA BE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇAci OF SARGENTOS CONDUTORES E OPEPADORES DE VIATURAS
r.:Al';3i:::iR(y3 MIL!
—2O04
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AVALIAÇAO
QUANTITATIVA QUALITATIVA
Menções
_ Pontos

IDADE

40 - 49 anos
18 - 29 anos 1 30 - 39 anos
Tempo
10.00
E
_ 15
1'25"
1'35"
-:7'
1'36" a 1'40c1'26" a 1'30"
9.50
V16" a 1.20"
1'41" a 1'45"
'--_1'21"
111" a 1'35;
"
aa 1'25" —
MB
à.50
116 a 1'40
1'26"
1 '26 a 1'30"
I
1'51" a 1'55"
1'41" a 1'45"
8.00
1'31" a 1'35"
• '56" a Z06;--7.50
1'36''-aT:=10"
1_ 1'46" a 1'511"
„;______
, 1.
a 2'05"
00
1'41 a 1'45'
1'31" a 1'55" 2'66" a 2'10;--116" a2;00;"-•
1'46" a -176.50
35"
2'11' a 215"
rT0
1'51" a 1,
2'01 " a 2'05"
,
■
-- ,216" a 2.'20"
5(j 2'06" a 210"
- --- ---""-- a2'00"
2'21" a
2.11a 2' r5T. _
,_ - [ - ___L2,26 a 2 30"
4,50
2 16 a 2'20
2'06" a 2'10"
— •2'3f'; a 23E;—
OC
27f1" a 215" 2'21" a
2'36" a 2'4&—
3.50
_ ;?___
16': a 2'p"
--1
2'41" a Z45"
211"a2'35"
2'2.1" d 7;25"
_2.00
--4
216" a 2'40" —
2,46" a 2'50"
2'26" a 2'30"
2.50- --I
_______________I
• 2'51" a 2'55".
2'41" a 2'45"
2'31' a 2'35"
___2.00
----,
2'56;'a 3'00"
1.50
2'36" a---2_740"
2'46;7-a 750;
i
3'01" a 505"
211" a 2'55"
2'41 "a 2'45"
-1.06 i
3'06" a 510"
- 2'56" a 3'00"
146" a2:50:
----a-5CT
-1
---0.0o-- -3'11"
% 3Th"
,,. 251" ' L

1___

•

Anexo "C"
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EXAME INTELECTUAL
EDITAL N° 01/2004- SELEÇÃO INTERNA DE ADMISSÃO AO CURSO
DE EORMAcA0
DE SARGENTOS CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS
BOMBEIROS MILITAR - 2004
Disciplinas que compõem o Exame intelectual: Língua Portuguesa, Nhiternaticz3,
Biologia, Química e t= ísica e Código de Trânsito Brasileiro Sinalização de Trânsito e
Direção Defensiva.
Nas provas objetivas serão avaliados, além de habilidades mentais,
conhecimentos, conforme especificação a seguir.
LÍNGUA PORTUGUESA - 1 Estudo do texto. 1.1 Interpretação de textos
literários ou não. 1.2 Idéias principais do texto. 1,3 Organização das idéias do
texto e suas relaçã,es. 1.4 Vocabulário: o sentido das palavras no contexto,
1.6 Noções de
denotação, conotação. 1.5 Palavras parónimas e antônimas.
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resumo de parágrafos ou de texto. 2 Estudo gramatical. 2.1 Ortografia Acentuação de palavras mais comuns - divisão silábica. 2.2 Noções de fonética:
encontros vocálicos, encontros consonantais e tonicidade. 2.3 Morfologia:
estrutura das palavras e processos de formação de palavras; classes de palavras:
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção e interjeição. 2.4 Sintaxe: ordenação de termos na oração - ordem
direta e ordem inversa; coordenação e subordinação de termos de orações;
concordância nominal e verbal. 2.5 Pontuação: emprego do ponto, dos dois
pontos, da vírgula, das aspas e do travessão, 2.6 1\1(1Sções lingüísticas: linguagem
padrão e não-padrão.
MATEMÁTICA - 1 Aritmética e álgebra: número e numeração. 1.1
Operações fundamentais: adição, multiplicação, diviso, potenciação, radiciação e
raiz quadrada. 1.2 Múltiplos e divisores: números primos, divisibilidade, MDC e
MINAC. 1.3 Conjunto dos números racionais: números fracionários, fração ordinária
e decimal, números decimais, dízimas periódicas operações, problemas de
aplicação. 1.4 Grandezas proporcionais: razões e proporções, divisão
proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples. 1.5
Cálculo algébrico: expressões algébricas, valor numérico de expressões
algébricas, operações algébricas, produtos notáveis, fatoração. '1.6 Radicais:
transformações e propriedades, simplificação, operações, racionalização. 1.7
Equação do 1.° grau, 1.8 Equação do 2.° grau. 1.9 Resolução de equações: de 1.°
grau, de 2.° grau, biquadradas, irracionais. 1.10 Resolução de sistemas de 1.° e 2.°
graus. 1.11 Problemas envolvendo equações e sistemas de 1.° e 2.° graus. 1.12
Inequações do 1.° e 2.° graus: resolução. 1.13 Sisterna métrico decimal: unidade
de medida (comprimento, área, capacidade, massa, volume): operações e
aplicações. 2 Geometria: entes geométricos e proposições geométricas. 2.1
Conjunto dos pontos do plano: posições relativas de retas no plano, semi-reta e
segmento de reta, medida de um segmento de reta. 2 2 Ângulos: definição e tipos;
bissetriz de um ângulo; operações com medida de ângulos; ângulos
complementares, suplementares, explementares e replementares. 2.3 Ângulos
formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. 2.4 Feixe de
paralelas: Teorema de Tales - aplicações. 2.5 Polígonos: classificação, cálculo do
número de diagonais, soma de ângulos internos e externos. 2.6 Triângulos:
elementos e classificação, propriedades, congruenoia e semelhança, relações
métricas no triângulo retângulo, razões trigonométricas no triângulo retângulo. 2.7
Quadriláteros: elementos e classificação, propriedades. 2.8 Circunferência:
elementos, posições relativas, comprimento de circunferência, comprimento de um
arco de circunferência. 2.9 Círculo: elementos, relações métricas, área (do círculo,
do setor circular, da coroa circular). 2.10 Polígonos regulares: elementos de um
polígono regular, medida do ângulo central, Polígonos inscritos e circunscritos
(triângulo eqüilátero, quadrado e hexágono: elementos - problemas). 2.11 Área e
perímetro das figuras planas. 2.12 Volume do paralelepípedo retângulo e cubo.
BIOLOGIA - 1 Seres vivos: classificação dos seres vivos. 2 Estrutura
celular (citologia). 3 Evolução dos seres vivos. 4 Reino vegetal: funções vitais das
plantas. 5 Estudos de Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas.
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6 Reino Animal. 6.1 Características gerais, reprodução, nutrição, locom ção e
coordenação. 6.2 Poríferos. 6.3 Cnidários. 6.4 Artrópodes. 6.5 Moluscos. 6.6
Equinodermos, 6.7 Nematelmintos. 6.8 Platelmintos. 6.9 Anelídeos, 6.10
Cardados.
QUÍMICA - 1 Introdução à Química. 1.1 Termos utilizados em Química.
1.2 Conceito e representação gráfica de: símbolos e fórmulas químicas,
equações químicas, reações químicas. 1.3 Química corno atividade humana:
características e importância social, 2 Matéria. 2.1 Sistema conceituai de
matéria: materiais homogêneos e heterogêneos, misturas, soluções, colóides e
agregados. 2.2 Estados físicos da matéria. 2.3 Propriedades gerais e
específicas. 2.4 Mudanças de estado. 2.5 Métodos de separação, 3
Substâncias. 3.1 Conceito. 3.2 Classificação: substâncias simples e substâncias
compostas. 3.3 Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. 3.4
Princípio de Avogadro, moi e massa molar. 4 Fenômenos. 4.1 Conceito. 4.2
Classificação: fenômenos físicos, fenômenos químicos e fenômenos físicoquímicos. 4.3 Diferença entre os fenômenos. 5 Noções de estrutura atômica. 5.1
Conceito de átomo. 5.2 Modelo atômico de Dalton. 5.3 Partículas subatômicas.
5.4 Número atômico, número de massa e massa atômica. 5.5 Fenômenos
atômicos: isotopia, isobaria, isotonia e alotropia. 5.6 Distribuição eletrônica:
níveis energéticos. 6 Estudo do elemento químico. 6.1 Conceito, 6.2 Notação.
6.3 Nomenclatura. 6.4 Classificação geral. 6.5 Classificação periódica dos
elementos. 6.6 Estudo descritivo da Tabela Periódica: Lei Periódica, períodos,
grupos, subgrupos e principais famílias. 7 Noções de reações químicas: 7.1
Reações de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou
deslocamento, dupla troca ou permutação. 8 Noções sobre ligações químicas.
8.1 Conceito. 8.2 Classificação: ligação iônica, ligação covalente e ligação
metálica. 8.3 Relação entre ligação química e propriedades físico-químicas. 9
Sinopse das funções inorgânicas. 9.1 Conceito de ácido, base, sal e óxido. 9.2
Propriedades funcionais. 9.3 Nomenclatura.
FÍSICA - 1 Movimento: considerações gerais. Noções de movimento.
Movimento retilíneo: velocidade, movimento uniformemente variado, aceleração.
2 Forças: noções de força. Medida, Elementos. Representação gráfica. Sistema
de forças, Composição de forças: forças de mesma direção e sentido, forças de
mesma direção e sentidos diferentes. Duas forças concorrentes. Binário.
Gravidade: considerações gerais. Equilíbrio de um corpo sob ação da gravidade.
3 Trabalho, potência, rendimento e energia: mecânica, cinética e potencial.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
E DIREÇÃO DEFENSIVA: Lei n° 9,053 de 23 de Setembrode1997 (com as
alterações processadas pela lei n° 9.602, de 01 de Janeiro de 1998)Institui o
Código de trânsito brasileiro.
Capitulo I - Disposições preliminares (Artigos 1° e 2°)
Capitulo III - Das normas gerais de circulação e conduta (Artigos: 26° á
6°)Capitulo IV - Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados
(Artigos 78° á 71°)

a$ cbmal
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Capitulo VII — Da sinalização de trânsito (Artigos 87° e 89°)
Capitulo X — Dos veículos (Artigos 96° e 106)
Capitulo XIV — Da habilitação (Artigos: 140°, 143°, 145°, 147', 148°, 150°,
159°, e 160°)
Capitulo XV — Das inflações (Artigos: 161°, 167°, 169°, 170°, 176°, 177°,
178°, 188°, 189°, 190° e 252°)
Capitulo XVI — Das penalidades (Artigos: 256° á 259°)
Capitulo XVII — Das medidas administrativas (Artigos: 269° á 2°)
Sinais de Trânsito: Conceito e identificação dqs sinais de trânsito
Direção Defensiva: Conceito, elementos da direção defensiva, condições
adversas, Evitar colisões com: veiculo da frente, veiculo de trás, em sentido
contrario, nas ultrapassagens, nas curvas, ao ser ultrapassado, nos cruzamentos,
em marcha à ré, com veículos de pequeno porte e com os demais elementos do
trânsito, Condução de veículos de socorro.
Mecânica Básica: motor, sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema
de direção, sistema de suspensão e sistema de freios.)

BIBLIOGRAFIA:
Manual de Direção Defensiva e Primeiros Socorros Ford
Manual Básico de Segurança no Trânsito
Catálogo de peças Volvo
Edutran Fari Amadeu Nassin e Helena Caseli Pereira — Curitiba, 1996
Entenda o novo Código de Trânsito — Quatro Rodas, 1998
Manual de trânsito F.J. Anacleto — Curitiba, 1997
Guia de Manutenção do Automóvel — Rio de Janeiro, 1982
DNER — Manual de Segurança do Trânsito — Ftio de Janeiro, 1978
Nova Coletânea de Legislação de Trânsito — dados F. Lazzari Ilton r. da
R. Witter — Sagra Luzzato, 1999
Manual de Educação para o Trânsito/ Luiz Arthur M. Ribeiro/ Curitiba:
Juruá, 1998
Motorista,o que saber? — João Y. Shimada — Carlos Roberto G. Ferraz—
Distribuição BR—Brasil Editora
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Anexo "D" FICHA DE INSCRIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SELEÇÃO INTERNA DE ADMISSÃO AO CFS
CC.)V — 2004
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
N DEWSZKICAO:

^EM:

S
NOME COM "LE
O.
UBM:

G • DIJAÇAO:

---0

N

.

-CO

o • TAIMENTOT—

TELEFO-IU:

ENDEit- 0:

Hi

____,

Escolha do local para realização do Exame Intelectual
Marituba
Santarém

Marabá

Abaetetuba

Qeclaro estar ciente e concordar com todas as cláusulas constantes no Edital
n° 01/2004 — Seleção interna.

Assinatura do Candidato

PARA USO DO CMT DA UBM

( ) Confirmo que o requerente apresenta todas as condições para participar da
Seleção Interna;
( ) Sou de parecer favorável a inscrição do requerente.
Data:
/Agosto/2004.

Ass. e carimbo do CMT da LIBM
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SELEÇÃO INTERNA DE ADMISSÃO AC? CFS COV - 2004
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
No DE INSCRIÇAO:

NOM C • M • L

O:

N SCIMENTO:

U ^ M: —

G ADIJAC AO:

RG N°:

'----

COMPORTAMENTO:

TELEFoNE•

ENDEREÇO:

ORIENTA
ÇOES AO
CANDIDATO
Fique atento para a
divulgação dos locais de
realização do Exame
Intelectual em sua UBM;
Compareça ao local
do Exame, com pelo
menos 30 (trinta) minutos
antecedência.
O
de
atraso
do
candidato
culminará
em
sua
eliminação;
O Candidato devera
portar apenas caneta
esferográfica azul ou
(preferencialmente) preta.

LOCAL DE PROVA

—I Marituba

Data: /Agosto/2004

____
Santarén
._
Marabá
–
Abaetetuba

Assinatura e carimbo do

B/3

32 PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÕES DE OFICIAIS:
1 – APRESENTAÇÃO
No dia 13ago2004
O MAJ QOCBM RUI EURIDES DOS SANTOS LOBATO e a 1° TEN
QOBM SAMARA CRISTINA VIEIRA ROMARIZ, ambos do QCG, por terem sido
considerados APTOS, peia POLIBOM,
B – ALTERAÇÕES DE PRAÇAS:
1 – LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO
A
contar
de

13AG02004
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O SD BM NILTON GASPAR DA COSTA ALMEIDA do QCG, 84j (oitenta
e quatro) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento, devendoiretornar
a POLIBOM no dia 04NOV2004, para nova inspeção de saúde.
2 — AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM
Autorizo o 1° SGT BM JOSELITO TEIXEIRA SILVA, do QCG, a
deslocar-se para a cidade de São Paulo/SP, no período de 20 a 29 de agosto de
2004, a fim de participar do XIII COBEMI, sem ânus para o Estado.
(Ref. NBG n° 055/04 —

suecive.)

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - PORTARIA
PORTARIA N° 435 DE 12 DE AGOSTO DE 2004
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e
Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas em legislação peculiar;
RESOLVE:
Art. 1°- Nomear os oficiais abaixo para exercer os seguintes cargos:
Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do Corpo de Bombeiros Militar
do Pará, o Capitão QOBM Andrei Vicente da Costa.
Subdiretor da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico do Corpo de
Bombeiros Militar do Pará, e Chefe do Centro de Telemática do Corpo de
Bombeiros Militar do Pará, o Capitão QCBM Idbas Filho dos Santos.
Chefe do Centro de Suporte Treinamento e Manutenção do Corpo de
Bombe ros Militar do Pará, o Capitão QOBM Afonso dos Santos Souza.
Chefe do Centro de Estudos Desenvolvimentos e Especificações do
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o Capitão 00BM Charlyston Wytting
Cardoso de Souza.
Adjunto a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico o Aspirante a
Oficial Pablo Cruz de Oliveira
Art. 2° — Os Oficiais acima nomeados, desempenharão as funções
acumulativamente com as funções que já exercem.
Art. 3° — Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° — Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
RAIMUNDO NONATO DA COSTA — CEL QOBM
Comandante Geral do CSMPA e
Coordenador Estadual de Defesa Civil
2 — OFÍCIO RECEBIDO TRANSCRIÇÃO
Ofício n° 087/04 - ACSPMPA
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Solicitamos a V.Ex2, a especial colaboração nos sentido de autorizar a
publicação em BG e transcrição BG o aviso que junto a nexamos.
Certo de vosso atendimento, renovamos rotestos de alta estima e
apreço.
Atenciosamente,
FRANCISCO MONTEIRO SILVA
Presidente.
AVISO
Avisamos aos nossos associados que no período de 12AGO a 11SET
2004, a sede campestre estará fechada para reparos em nosso parque aquático,
reabrindo no dia 12SET2004 (domingo), com uma grande programação.
Agradecemos a compreensão de todos.
A Diretoria.

4a PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA:
SEM ALTERAÇÃO

RAIMUNDO NONAPZIDA COSTA CEL QOBM
Comandãnte Geral do CBMPA

ARCOS AURÉLIO A UIN • O ES — CEL QOBM
Subcomandante Geral do CBMPA
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