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ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANEA PUBLICA

CORPO DE tsOMBEIROS N,IILITAR
COLEGIO MILITAR 02 DE JULHO I

(Criado pela Lei n'8.356 de26 de dezembro de 2005)
(Conveniado d Secretaria de Estado da Educagdo do Maranhdo)

EDITAL N" OO4/2022 - CMCB I

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranh6o, no uso de suas
atribuigdes legais, toma priblico o presente edital, que versa sobre o Processo Seletivo de Admissdo
2023 para o Ensino Fundamental e M6dio a fim de regular a execugdo do exame de admissdo, taxa
de inscrigdo, quantidade de vagas e relagdo dos assuntos do exame intelectual, referentes ao processo
seletivo para matriculas de novos alunos em2023 no Col6gio Militar 2 de Julho Unidades I e Anexo
Pio XII.

1. DAS DISFOSICOES PRELIMINARES

1.1. Caber6 ao candidato e ao seu responshvel fazw o acompanhamento deste Edital no
site do Col6gio Militar 2 de Julho I (www.cmcb2dej+lhp.co4.br), e na porraria da escola localizada
na Avenida dos Franceses, s/no, Vila Palmeira.

1.2. A inscrigio do candidato implicardno conhecimento enathcita aceitag6o das normas
e condigdes estabelecidas neste Edial, em relagio ds quais NAO PODERA ALEGAR
DESCONHECIMENTO.

1.3. No ato da inscrigdo o respon-sfvel do candidato dever6 informar o enderego completo,
al6m de e-mail, telefone fixo e celular(se houver).

1.4. A realizagdo do Processo Seletivo fica sob a responsabilidade do Comando do Col6gio
Militar 2 de Julho - Unidade I.

2. DASVAGAS

2.1. Para o ano letivo de2023, serdo oferecidas 355 (trezentos e cinquenta e cinco) vagas
distribuidas entre os ensinos m6dio e fundamental II, destinadas para a comunidade, dependentes de
bombeiro militar do Estado do Maranh5o e funciondrios civis do CMCB I e Anexo Pio XII. mfsicos.

iundos dosonunclos dos programas soclarc mantidos pelo Corpo de Bombeiros e pessoas com a (PCD
conforme quadros de distribuigdo abaixo: nI - Quadro de Distribuigf,o de Vagas - CMC

) ,

MODALIDADE

ENSINO
FUNDAMENTAL

ANO

60

TURNO

MAruTINO

VAGAS

90

DEPENDENTE DE
BOMBEIRO
MILITAR

39

COMUNIDA

39

BETRO
MIRIM

05

BANDA DE
trluslc,t

02

PCD

05
.7"

MATUTINO 30 l l l 0 02 05 02
ENSINO
ruEnro

l u VESPERTINO 35 t 3 t 3 a2 05 02
2^ VESPERTINO l 0 03 02 0 l 03 0 l



I
i
j
!

Ir - Quadro de Distribuig5o de Vagas - CMCB AltExo plo xrr

INSTRUMENTOS VAGAS
CMCB I

TROMBONE OE VERE

09 SAX ALTO
TOTAL

2'2' As 32 (trinta e duas) vagas para composigdo do quadro de mrisicos do GMCB,distribuidas nos quadros I e II do item i, sereo preen"rriou, distribuidas de acordo com adisponibilidade de vagas por instrumento, conforme indicado abaixo:
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2'3' o candidato mfsico optad no ato de sua inscrigdo, por um dos instrumentos listadosno quadro de instrumentos.

nis serdo exclusivas para o quadro de mrisico da
e II do item2, em que NAO ser6 adotado o crit6rio

rr6m o critdrio de habilidade musical para aquele

a) Os alunos seletivados na categoria mri
da Banda de Mrisica Dom pedro II que ocorrerdo
nos ensaios gerais que acontecerEo das l9h ds 20h

2'5 ' Excetuadas as vagas das categorias PCD, banda d;;;;;. bombeiro mirim, as vagasremanescentes ser6o distribuidas da seguinte 
!rma: 50% (cinquenta por cento) para os dependenteslegais dos servidores Bombeiros Militares do Estado do Maranh60 e funcionarios civis do GMCB I edo Anexo Pio XII e os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas para acomunidade.

2'6' os alunos do 9o ano do Ensino Fundamentat oiiunoos dos Coldgios Militares 2 deJulho do Corpo de Bombeiros Militar do Mar
para a 1" SERIE DO ENSINO MEDIO no CoI6
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2'7 ' os filhos dos militares das forgas armadas e dos policiais militares concorrerdo dsvagas destinadas d comunidade.
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2.9. Serdo considerados candidatos com defici€ncia aqueles que se enquadrarem nas
categorias discriminadas no artigo 4" do Decreto n" 3.29811999 com as alteragdes introduzidas pelo
Decreto n' 5 .29612004, no $ 1' do artigo I o da Lei n" 12.7 64, de 27 de dezembro de 2012 (Transtomo
do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Srimula no 377 do Superior Tribunal de
Justiga (STJ) - "O portador de visio monocular tem direito de concorrer, em concurso pirblico, ds
vagas reservadas aos deficientes" -, observados os dispositivos da Convengio sobre os Direitos da
Pessoa com Defici€ncia e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n" 694912009. Na
hip6tese de a aplicagdo do percentual de 5% (cinco por cento) reservado irs pessoas com defici€ncia
resultar em nirmero fracionado, este serd elevado at6 o primeiro nfmero inteiro subsequente,
independentemente do valor da parte fracion6ria, como disposto no art. 37, $ 2' do Decreto no
3.298t99.

2.10. Para concorrer ds vagas reservadas ds pessoas com defici€nci4 o respons6vel do
candidato dever6, no ato da inscrigio, declar6-lo como deficiente informando a necessidade ou nio
de atendimento especial e qual o tipo, al6m de anexar laudo m6dico que comprove as condig6es de
defici€ncia e necessidades, conforme previsto nos artigo 3o e 4o, do Decreto no 9.508, de 24 de
setembro de 2018.

a) A nflo apresentagio da documentagdo acarretar6 a mudanga autom6tica do candidato
para a categoria COMUNIDADE e indeferimento da solicitaglo de atendimento especial para
rcalizaglo das provas.

b) O laudo medico apresentado no ato do requerimento de atendimento especial deverd ser
do ano vigente.

c) A solicitag5o de condig6es especiais serd atendida segundo os critdrios de viabilidade e
razoabilidade

2.11. A n6o solicitaglo junto ao Coordenador Geral do Processo Seletivo, o Diretor Geral
do CMCB I, do atendimento especial de acordo com as exig0ncias deste edital, implica em sua n6o
concessdo no dia das provas.

2.12. Poder6 ser solicitado a qualquer tempo durante as fases do seletivo, a apresentagdo da
documentagdo constante no item 2.10 deste edital.

2.13. Os candidatos com defici€nciq resguardadas as condigSes especiais previstas no
Decreto n'9.508/2018, participarSo em igualdade de condig6es com os demais candidatos, no que
diz respeito ao contefdo das prgvas, d avaliagSo e aos crit6rios de aprovagdo, hor6rio, local de
aplicagio de provas e d nota minima exigida para todos os candidatos.

2.14. O candidato com defici6ncia, se aprovado, dever6 comparecer d Junta M6dica Especial
do CBMMA, em dia, horiirio e local que posteriormente ser6 informado na reunido de responsiiveis
dos alunos aprovados, levando laudo mddico atestando a especificidade, grau ou nivel de deftci€ncia,
com expressa refer€ncia ao Codigo da Classificagdo Internacional de Doengas - CID, pararealizagdo
de pericia m6dica.

2.15. As vagas destinadas ds pessoas com deficiGncia que ndo forem preenchidas serSo
redistribuidas para os candidatos aprovados da Comunidade Geral, conforme previsto no artigo 5'do
Decreto n" 9.508/2018.

3. DA INSCRICAO

3.1. O Col6gio Militar 2 de Julho I (CMCB I) disponibilizara, no seu enderego eletrdnico,
para consulta e impressdo, este Edital, que contEm as nofinas pormenorizadas sobre o processo
seletivo.

3.2. Para o Processo Seletivo 2023, o Colegio manter6 em sua sede um servidor com acesso
ir lnternet, o qual ir6 orientar no processo de inscrig6es, sendo realizadas exclusivamente acessando o
site do Colegio Militar 2 de Julho I (www.cmcb2dejulho.com.br) conforme cronograma de eventos
(APENDTCE A).

3.3. O periodo de inscrigdo serd do dia 01 a 13 de novembro de2022, tendo como
data para pagamento o dia 14 de novembro de 2022, atrav6s do boleto banciirio.



3.4. No ato da inscrigflo o responsiivel do candidato dever6 fornecer todas as informag6es
necess6rias para a validagdo da inscrigdo no Processo Seletivo 2023, que constarii no site, bem como
a rigorosa observdncia das regras constantes neste edital, e ainda:

a. Ser brasileiro, ou, se estrangeiro, estar com perrnandncia regular no Brasil;
b. Fornecer o nfmero do CPF do candidato;
c. Fornecer o nfmero da carteira de identidade (RG) do candidato;
d. Fornecer o nfmero do RG e CPF dos responsdveis legais;
e. Informar enderego completo com unidade consumidora e CEP;
f. Ndo ter sido excluido de qualquer escola e/ou col6gio militar.
g. Efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) no ato da inscriqdo

para custear despesas com a aplicagSo do processo seletivo;
h. Ficha de inscrigdo devidamente preenchida;

3.5. O candidato dependente direto de bombeiros militares do CBMMA e
funciondrios civis do CMCB I e do Anexo Pio XII, independentemente de ser filho legitimo ou
n1o, al6m das informagOes previstas no item 3.4, deverd comprovar a depend6ncia na forma da lei,
anexando os seguintes documentos no ato da inscriqdo:

a. Certidio de nascimento ou carteira de identidade do candidato;
b. Documento expedido pelo poder judicial que comprove dependdncia do candidato,

conforme a legislagdo vigente no Brasil;
c. Carteira de identidade militar ou civil e;
d. Contracheque para identificagdo da lotagdo.

3.6. O candidato oriundo dos Col6gios Militares 2 de Julho, que ir6 concorrer como
dependente de bombeiro militar, al6m das informagOes previstas no item 3.4, deverd anexar
declaragf,o emitida pelo CMCB de origem, constando a s6rie do aluno e informag6es do
comportamento disciplinar, devidamente assinada pelo comandante da unidade.

3.7. O candidato que ir6 concorrer na categoria bombeiro mirim, al6m das informagdes
previstas no item 3.4, deverf anexar documentagio assinada pelo Coordenador Geral dos
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros, constando nome do candidato, CPF, polo e tempo de
participagdo no programa.

a. SOMENTE devem se inscrever nesta categoria (bombeiro mirim) candidatos que
estejam participando do programa mantido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhio.

b. N6o ser6o aceitas declaragdes emitidas por coordenadores de polos do programa.

3.8. As documentag6es especificadas nos itens 2.10,3.5, 3.6 e3.7 deverio ser anexadas
como arquivos virhrais legiveis no formato Portable Document Format - PDF, cada um com no
mdximo 5MB. A nflo apresentagio da documentaqdo acarretarh a mudanga automitica do
candidato para a categoria COMUNIDADE. E vedada a complementagio de documentagio
ap6s a submissflo da inscrigio.

3.9. O candidato, seja do g€nero masculino ou feminino, dever6 satisfazer os requisitos, a
serem comprovados no periodo da MATRICULA referente ao presente Processo Seletivo, conforme
o item 12 deste edital.

3.10. As informagdes registradas durante o processo de inscrigio s6o de inteira
responsabilidade do respons6vel pelo candidato.

4. DAS ORJENTAqoES PARAA TNSCRTCAO

4.1. O requerimento eleffOnico de inscrigdo dever6 ser preenchido acessando o site
(www.cmcb2dejulho.com.br), EXCLUSryAMENTE, por um dos respons6veis legais pelo candidato
(pai, m5e, pessoa que detenha a guarda ou tutela) e dirigido ao Comandante do Col6gio Militar
Julho I, dentro do prazo estabelecido no Calend6rio Anual do Processo Seletivo (APENDICE A



4.2. A confirmag6o da inscrigdo ser6 disponibilizada atravds do e-mail do respons6vel, com
um link para pagamento e/ou impressdo do boleto.

4.3. Ao solicitar a inscrigdo, o responsfvel legal estar6 autorizando a participagdo do
candidato no Processo Seletivo de Admiss6o ao CMCB e atestando sua obedi0ncia ds exigOncias
do Processo Seletivo, n6o lhe assistindo direito a ressarcimento da taxa de inscrigdo, decorrente de
insucesso do candidato ou de ndo aproveitamento por n6o se classificar dentro do nrimero de vagas.

4.4. O candidato dever6 escolher uma das categorias a qual concorrerd, sendo
DEPENDENTES DE BOMBEIROS aqueles elencados nos itens 2.6 e 2.8 deste edital, e os demais
candidatos concorrerflo dentro das vagas destinadas A COMUNIDADE.

4.5. Considera-se que o respons6vel legal do candidato, ao efetivar a inscrigdo do seu
dependente na internet, neste ato, formaliza o requerimento de inscriqdo dirigido ao comandante,
sendo necess6rio ainda que o candidato satisfaga aos itens constantes neste edital.

4.6. A documentagio apresentada e a taxa de inscrigdo paga, somente ter6o validade para
o Processo Seletivo de Admissdo2023.

4.7. Compete ao Comandante do Colegio Militar 2 de Julho I o deferimento ou
indeferimento das inscrig6es requeridas.

4.8. Ndo caberd recurso sobre indeferimento de inscrigdo relacionado ao descumprimento
do previsto no item 3.4 e suas alfneas.

4.9. O CMCB I n6o se responsabilizarh por inscrigdo n6o recebida por motivos de ordem
tdcnica dos computadores, falhas de comunicagdo, congestionamento das linhas de comunicagdo e
demais procedimentos indevidos do candidato e/ou seu responsdvel legal, bem como outros fatores
de ordem tecnica que impossibilitem a transferOncia de dados dentro do periodo de envio no site.

s. DOPAGAMENTODATNSCRTqAO

5.1. Durante a inscrig6o pela internet o responsdvel preencherd o formul6rio de Inscrigio,
mediante o qual ser6 gerado o boleto bancdrio, devendo efetuar o pagamento conforme o calenddrio
(APENDICE A), no valor de R$ 80,00 (oitenb reais), ate a data limite do vencimento, dia 14 de
novembro de2O22.

5.2. Nenhum pagamento da inscrigSo ser6 realizado no Col6gio Militar 2 de Julho I, sendo
feito apenas via boleto banc6rio.

5.3. Em at6 48h, ap6s o pagamento da taxa de inscrig6o, ser6 enviado um e-mail de
confirmag6o do pagamento.

5.4. Far6 jus d isengSo do pagamento da taxa de inscrigdo referente do processo seletivo o
candidato que:

a) estiver inscrito no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal,
conforme Decreto no 1 1.016, de 29 de margo de 2022 e,

b) for membro de familia de baixa renda, nos termos do Decreto no 11.016, de 29 de
margo de2022.

5.5. O interessado em concoffer ds vagas de isengdo dever6 preencher o requerimento de
isengSo exclusivamente na plataforma do seletivo, no periodo de 20 a 26 de outubro de 2022,
anexando a seguinte documentagdo:

a) Folha Resumo do Cadastro Unico (CadUnico) completa e atualizada (ano vigente).
Caso seja retirada do sistema gue contenha o QR leitor para comprovagSo de autenticidade. Caso a
Folha Resumo do Cadastro Unico (CadUnico) seja retirada no CRAS que o candidato possui
cadastramento, a mesma deverii, obrigatoriamente, est6 carimbada e assinada pelo setor ou 6195o
emissor, em que conste o nome, NIS e a data de nascimento do candidato selecionado e nome da m6e
do candidato.

b) C6pia dos comprovantes de rendimentos, relativos ao m€s de agosto e setembro do
ano do em curso, de todas as pessoas que comp6em o seu grupo familiar e que residam no mesmo
enderego.

c)
CPF, para os

C6pia dos comprovantes relativos d composigdo familiar: documento de identidade e
maiores de 18 anos; certidSo de nascimento ou comprovante de escolaridade



menores de l8 anos); certiddo de casamento e, no caso de casais separados, comprovag6o desta
situag5o; certidio ou documentos referentes d tutela, adogdo, termo de guarda e responsabilidade ou
outras expedidas pelo juiz. Para este fim, constituem-se documentos comprobat6rios:

l. de empregados: c6pia do contracheque ou carteira profissional ou declaragdo do
empregador;

2. de aposentados, pensionistas, beneficidrios de auxilio-doenga e outros: c6pia do
extrato trimestral do ano em curso ou comprovante de saque banc6rio, contendo o valor
do beneficio do INSS ou de outros 6rgdos de previd€ncia;

3. de aut6nomos e prestadores de serviqo: c6pia do riltimo carn€ de pagamento de
autonomia junto ao INSS e declaragdo de pr6prio punho contendo o tipo de atividade
exercida e o rendimento m6dio mensal obtido; e

4. de desempregados: copia da carteira profissional, formul6rio de rescisdo de
contrato de trabalho, declaragflo informando o tempo enl que se encontra fora do mercado
de trabalho e como tem se mantido, assim como comprovantes do seguro desemprego.

d) Conta da energia el6trica da residOncia familiar referente aos meses de agosto ou
setembro de2022,que comprove consumo mddio mensal inferior a 100kwAt.

5.6. As documentagdes especificadas no item 5.4 dever6o ser anexadas como arquivos
virtuais legiveis no formato Portable Document Format - PDF, cada um com no m6ximo 5MB. A
ndo apresentagdo da documentagio ou documentagdo incompleta acanetari no indeferimento da
solicitagdo. E vedada a complementagdo de documentagf,o ap6s a submissdo do pedido.

5.7. A Comissdo Examinadora do Processo Seletivo do CMCB I consultar6 o 6196o gestor
do CadUnico para verificar os dados do candidato nesse sistema, bem como a veracidade das
informag6es prestadas por ele, e posteriormente" efetivarf a anilise da condigdo informativa do
candidato e definigSo da concessdo do beneficio.

5.8. As informag6es fornecidas pelo candidato na solicitagSo de isengSo deverdo coincidir
integralmente com os dados registrados no CadUnico. O candidato membro de familia de baixa renda
dever6 dispor dos documentos cornprobat6rios da situagdo declarada de car€ncia socioecon6mica
para que, a qualquer tempo, quando solicitados, sejam entregues aos setores do Col6gio Militar 2 de
Julho.

5.9. Ser6 automaticamente indeferida a solicitagdo de iseng6o, cujos dados estejam
incompletos e/ou incorretos.

5.10. As informagdes apresentadas no requerimento eletrdnico de solicitagdo de isengdo do
pagamento da taxa de inscrigSo s6o de inteira responsabilidade do candidato e seu respons6vel legal,
podendo o CMCB [, em caso de constatagfio de documentagdo ndo veridica, informar as autoridades
competentes e, isso acarcetarh sua eliminagdo autom6tica do Processo Seletivo, o qual ainda
responder6 por crime contra a f6 priblica, sem prejuizo de outras sangdes legais cabiveis. N6o ser6
concedida isengio de pagamento de taxa de inscrigdo ao candidato que:

a) Omitir informagbes e/ou torn6-las inveridicas;
b) Fraudar e/ou falsificar documentagSo;
c) N6o observar a formataqdo de envio e o prazo estabelecidos no cronograma deste

Edital.
5.1 l. A relagio dos requerimentos de isengdo deferidos ser6 divulgada at6 a data prevista

no Calendrlrio Anual do Concurso de Admiss1o, no enderego eletrdnico www.cmcb2dejulho.com.br.
a) Ndo haver6 interposigdo de recurso contra o indeferimento do pleito de isengdo de

cobranga de taxa de inscrigdo.
b) Ndo ser6 aceita solicitagdo de isengdo de pagamento de taxa de

outros meios que ndo sejam os estipulados neste edital.
5.12. Os candidatos contemplados com isengdo da taxa de inscrigdo

inscriqio no seletivo, conforme cronograma de eventos. A isengdo n6o
autom6tica no processo seletivo.

inscrigdo realizada por

DEVERAO realizar a
implica na insc



5.13. O candidato cujo pedido de isenqdo tiver sido indeferido poder6 rcalizar o processo de
inscrigdo normalmente, conforme cronograma de eventos.

6. DO PEDTDO PARA ALTERAqAO/CORRECAOOE DADOS CADASTRAIS

6.1. O candidato, atravds do seu representante legal, poderf solicitar alteragdo e/ou
corregio de dados cadastrais no periodo de 15 e 16 de novembro de 2022, exclusivamente atraves
da plataforma do processo seletivo, mediante apresentagdo dos documentos comprobat6rios das
respectivas solicitag6es.

6.2. O pedido dever6 ser dirigido d Comissdo Examinadora do Processo Seletivo de
Admissdo 2023.

6.3. Ndo ser6 admitida em nenhuma hip6tese inscrigdo do candidato durante este periodo.
6.4. O parecer dos pedidos de alteragdo/corregdo de dados cadastrais serf fixado na portaria

do proprio Col€gio Militar 2 de Julho I a partir do dia 18 de novembro de 2022, es l7h, onde n6o
ser6o aceitos mais pedidos de alteragdo/corregdo de dados.

7. DO PROCESSO SF' ,F'TIVO

7.1. O Processo Seletivo de Admissdo 2023 tem car6ter classificat6rio e eliminatoio para
preenchimento de vagas, conforme quadro demonstrativo de vagas constante no Item 2.

7.2. Da decisdo que considerar desclassificado o candidato n6o caberd recurso.
7.3. E de inteira responsabilidade do candidato, bem como do seu respons6vel, o

acompanhamento da publicagdo de todos os atos referentes a este Processo Seletivo, atrav6s do site
da escola.

7 .4. Os locais de aplicagdo das provas serSo dados a conhecer somente via internet, para
consulta pelo pr6prio candidato, bem como do seu respons6vel, durante os tr€s dias que antecederem
d realizagdo das provas (iniciar consulta a partir das l4h do dia 07112/2022).

8. DA COMISSAO EXANMTADORA

8.1. A Comissdo Examinadora ser6 composta por profissionais designados pelo
Comandante do Col6gio Militar 2 de Julho I, tendo o comandante da escola como presidente, podendo
ainda contar com uma assessoria t6cnica.

8.2. Ndo poderdo participar da Comissdo Examinadora, nem trabalhar no Processo
Seletivo como secret6rio, fiscal ou auxiliar, quem for parente at6 o 3o grau, inclusive em linha direta
ou colateral, consanguinea ou afim, de qualquer candidato.

9. DASPROVAS
9.1. As provas do Processo Seletivo ser6o aplicadas em duas fases para os candidatos

mtsicos e em uma rinica fase para os demais candidatos:
9,2. PROVA PNATTCN DOS CANDIDATOS MUSICOS -22 dENOVEMbTO dE2022,

ds th no Col€gio Militar 2 de Julho I.
a) O candidato que concorrer6 ds vagas paru a Banda Musical D. Pedro II deverii

comparecer no dia e local determinado para a prova pr6tica com anteced€ncia minima de 30 minutos,
portando, obrigatoriamente e exclusivamente: documento de identidade com foto, comprovante de
inscrigdo, instrumento musical e duas mfsicas (popular e dobrado) de sua escolha, de acordo com o
APENDICE B.

b) A avaliagdo t6cnica serh realizada por uma banca especialmente convocada para este
fim, que ser6 composta por no minimo dois e no m6ximo cinco pessoas com reconhecimento pirblico
na 6rea da mirsica. A banca atribuirri a nota atingida considerando o somat6rio de pontos nos seguintes
crit6rios: postura do candidato durante o teste musical, embocadura, sonoridade, musicalidade e n
de leirura d primeira vista.



9.2.b.1. A cada crit6rio da avaliagdo ser6 atribuido um valor de 0 (zero) a 4 (quatro)
pontos, totalizando 20 (vinte) pontos como pontuaq5o m6xima. Os candidatos para serem
considerados aptos deverdo obter uma pontuagdo total superior a 10 (dez) pontos.

9.3. O resultado da prova de aptiddo musical ser6 divulgado no dia25 de novembro no
site do Col6gio Militar 2 de Julho I (www.cmcb2dejulho.com.br) e na portaria da escola, a partir das
17h.

a) Caso o candidato nio comparega ou fique reprovado no exame prdtico de musica, o
mesmo concorrer6 dentro do seu respectivo quadro (dependente de bombeiro ou da comunidade), nas
vagas destinadas para os candidatos n6o mrisicos.

9.4. PROVA OBJETIVA (todos os candidatos) - 11 de dezembro de2O22 (domingo)
a) As provas objetivas serdo baseadas nos conteridos curriculares das disciplinas de

matem6tica e lingua portuguesa, de acordo com o contetdo programiitico (APENOICE B).
b) As provas objetivas para o Ensino Fundamental II ser6o compostas por 40 (quarenta)

questdes de mriltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma com a atribuigio de 0l (um)
ponto para cada questdo, conforme quadro de distribuigdo abaixo:

DTSCPLTNAS I N0VrrnO On QUnSronS
Lingua Portuguesa ', 20
Matemdtica 20
Total

c) As provas objetivas para o Ensino Medio serdo compostas por 40 (quarenta) quest6es
de mirltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma com a atribuigSo de 0l (um) ponto para
cada questEo, conforme quadro de distribuigdo abaixo:

DISCPLINAS 1 NOMERO DE QUESTOES
Lingua Portuguesa
Matemdtica
Total

9.5. 0 candidato ter6 sua presenga confirmada quando no dia da prova objetiva assinar a
lista de frequdncia.

9.6. Ao iniciar a prova o candidato dever6 verificar o caderno de provas composto por 40
(quarenta) questdes. Em caso de alteragdo do caderno de provas o candidato dever6 informar
imediatamente ao fiscal de sala, que tomard as medidas cabiveis para a substituig5o do mesmo. Ap6s
afrnalizagdo da prova pelo candidato n6o serdo aceitas contestag6es.

9.7. As provas objetivas terio quatro horas de duragdo:
a) As provas do Ensino Fundamental II e do Ensino Medio ser6o realizada pela tarde das

13h irs 17h, com inicio previsto ds 13h (hor6rio local).
9.8. A abertura dos portdes se dard irs 1lh50min, sendo permitida a entrada do candidato

ate As 12h50min, hor6rio de fechamento dos portdes, de acordo com o hor6rio local.
9.9. Ao candidato que n6o comparecer ds provas objetivas do Processo Seletivo ser6

atribuida nota zero, sendo considerado desclassificado do referido processo seletivo.
9.10. N6o haver6 segunda chamada para as provas pr6ticas e objetivas, nem ser6 permitido

que o(s) candidato(s) as realizem fora do local designado.
9.I I. Os candidatos deverdo comparecer ao local das provas com anteced6ncia de I (uma)

hora, portando, obrigatoriamente e exclusivamente: cart5o de confirmaglo de inscrigdo e original do
documento de identidade com foto atualizada que permita a identificagdo do candidato, com data

40

20
20
40

emissSo mixima de cinco anos atras.



9.12. Nao ser6o aceitos como documentos de identidade, protocolos, certiddo de

nascimento, titulo eleitoral, CPF, crachiis, c6pias de documentos, mesmo que autenticadas, nem

documentos ilegiveis, ndo identific6veis (foto ou informag6es) e/ou danificados.
9.13. Ndo ser6 permitido ao candidato, em hip6tese alguma, o acesso d sala daprova sem o

documento de identidade com foto.
9.14. O candidato impossibilitado de apresentar o documento de identificagEo original com

foto no dia da realizagdo das provas, por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poder6 realizar as
provas, desde que apresente o Boletim de Ocorr€ncia expedido por 6rgdo policial, emitido no m6ximo
30 (trinta) dias antes da data de realizagiio das provas. Neste caso haver6 coleta das impress6es
dactilosc6picas do candidato e este ser6 fotografado, para futura identificagdo em sua mafficula, em
caso de aprovagdo no seletivo.

9.15. Apenas seri permitido o uso de caneta esferogrifica de tinta preta fabricada em
material transparente.

9.16. Ndo serii permitido ao candidato adentrar aos locais de provas portando gotro, chapeu,
bon6 ou similar, viseira, lengo de cabelo, cachecol, bolsas, mochilas, liwos, impressos, anotagdes,
cademos, folhas awlsas de qualquer tipo e/ou anotagdes, bem como qualquer outro item diferente do
listado como autorizado.

9.17. Os cabelos e as orelhas do candidato deverdo estar sempre visiveis.
9.18. Nio lhe ser6 permitido portar aparelhos eletroeletr6nicos tais como m6quinas

calculadoras ou similares, telefones celulares, walkman, aparelhos radiotransmissores, palmtops,
pagers, receptores de mensagens, relogios, gravadores, tablets, mp3, mp4, smartphones e smartwatch
ou qualquer tipo de material que n6o os autorizados no Edital do Seletivo.

9.19. A equipe de aplicagdo de provas n6o se responsabilizarhpor objetos recolhidos do
candidato para permitir seu acesso d sala de prova.

9.20. O coordenador do setor de provas poder6, a seu crit6rio, mudar o candidato de sala ou
lugar, para o bom andamento do processo seletivo.

9.21. Pano registro das respostas dos quesitos dss provas, ser6 fomecida ao candidato uma
FOLHA RESPOSTA, na qual o candidato deverd verificar seus dados, tais como nome, CPF e data
de nascimento, sendo o rinico documento vdlido utilizado na corregdo eletr6nica.

9.22. A marcagSo da FOLHA RESPOSTA dever6 ser feita observando o que se segue:
a. Preencher o alv6olo completamente, com firmeza, sem ultrapassar o seu contorno,

com caneta esferogr6fica de tinta preta. Conforrne a ilustraqdo abaixo.

coRREr<l 4frob6-
INcoR-R-ETo 

&@@@@
INcoRRETo @@OO@
rNCoR.RETom@@@E

b. Marcar em cada quest6o apenas uma alternativa. Ndo ser6 considerada a resposta que
contiver rasuras ou mais de uma opg6o marcada.

9.n. E de inteira responsabilidade do candidato a assinatura e a marcagdo correta da
FOLHA RESPOSTA a qual n6o ser6 substituida, em caso de marcagdo errada, rasuras ou quaisquer
outros danos provocados pelo candidato.

9.24. N6o ser6 processada a FOLHA RESPOSTA amassada, dobrada, rasurada ou com
anotag6es, tendo como consequ6ncia a eliminagdo do candidato.

9.25. Iniciada a prova, o candidato ndo poder6 ausentar-se da sala na primeira hora de prova,
excetuando-se os casos de necessidades de atendimento m6dico de emerg€ncia, devidamente
autorizados pelo coordenador do setor de provas.

9.26. O candidato s6 poderd deixar o local derealizagdo das provas ap6s ds 15h30min (sem
o caderno de provas) e os TRE,S irltimos candidatos deverdo perrnanecer em sala de aula, sendo
liberados somente simultaneamente ap6s a entrega da FOLHA DE RESPOSTA pelos tr6s candidatos.

a) No caso de desist€ncia, o candidato somente poder6 retirar-se do local de realizagdo das
provas antes do hor6rio estabelecido (15h30min), mediante assinatura do TERMO
DESISTENCIA disponibilizado pelos fiscais de sala.



9.27. O candidato somente poder6 levar o seu caderno de prova ao deixar em definitivo a
sala de provas nos riltimos 30 (trinta) minutos que antecedem o termino das provas.

rO. DO PEDIDO DE REVISAO DE PROVA
10.1. Em virtude da natureza do processo objetivo da prova e da apuraglo dos resultados

por meio eletrdnico, ndo ser5 concedida revisdo de provas e recontagem de pontos, cabendo,
entretanto, recurso quanto ao seu procedimento, contefdo, julgamento ou gabarito oficial.

10.2. O gabarito oficial serd divulgado no site da escola www.cmcb2dejulho.com.br, e
fixado na portaria do pr6prio Coldgio Militar 2 de Julho I a partir do dia 12 de dezembro de 2022 is
15h.

10.3. O candidato, atrav6s do seu representante legal, poder6 solicitar recursos quanto d
formulagSo de questdes e gabarito oficial no prazo de dois dias riteis ap6s a data de diwlgagdo do
resultado, ou seja, 13 e 14 de dezembro de 2022, atravds da plataforma do processo seletivo.

10.4. O pedido deveri ser dirigido d Comissdo Examinadora do Processo Seletivo de
Admissdo 2023, exclusivamente atrav6s da plataforma do processo seletivo. A solicitagdo de recurso
deverd indicar o nrimero da quest6o, a resposta marcada pelo candidato e a resposta divulgada no
gabarito, quando se ffatar de recurso contra gabarito ou conteirdo de questdo de prova objetiva, dever6
conter argumentagdo l6gica e consistente, devidamente instruida com material bibliogr6fico.

a) Ser6 preliminarmente indeferido recurso extempordneo, inconsistente ou que ndo atenda
a qualquer uma das especificagdes estabelecidas nos editais referentes ao Processo Seletivo de
Admissdo ao CMCB 2023.

10.5. O parecer sobre os recursos ser6 diwlgado no site do Col6gio
(www.cmcb2dejulho.com.br) e fixado na portaria do pr6prio Coldgio Militar 2 de Julho I no dia 19
de dezembro de2022, ds 17h, onde ndo serdo aceitos recursos das solugdes apresentadas.

10.6. Na hip6tese de ser anulado qualquer quesito da prov4 o seu valor ser6 computado em
favor de todos os candidatos.

11. DA APROVAqAO, Cr*ASSIFICAQAO E DESCI-ASSIFICAQAO DOS
CANDIDATOS.

11.1. Ser6 considerado APROVADO(A) o(a) candidato(a) que obtiver no minimo 407o
(quarenta por cento) de acerto no somat6rio das quest6es e n6o zerar qualquer uma das disciplinas.

ll.2. O candidato que zerar qualquer uma das disciplinas, portugu6s e/ou matemhtica, elou
n6o alcangar o percentual acima especificado, estar6 DESCLASSIFICADO DO PROCESSO
SELETIVO, figurando na lista como DESCLASSIFICADO.

11.3. O candidato que ndo comparecer no dia da prova te6rica (lI/1212022), ser6
considerado DESCLASSIFICADO do processo seletivo.

11.4. Os candidatos aprovados serdo CLASSIFICADOS por ordem decrescente, segundo
seu aproveitamento expresso em pontos, de acordo com a quantidade de vagas destinada para o ano
pleiteado.

11.5. Os candidatos considerados aprovados, contudo, classificados fora do numero de
vagas oferecidas para o ano pleiteado, seu nome figurari na lista geral como "APROVADO
EXCEDENTE", enquanto que os candidatos aprovados e classificados dentro do nirmero de vagas
para o ano pleiteado, seu nome figurarii na lista como "APROVADO CLASSIFICADO".

11.6. Ocorrendo empate no resultado final, para efeito de desempate, ser6o utilizados,
sucessivamente pela Comissdo Examinadora, os seguintes crit6rios:

a) Candidato que apresentar a maior pontuagdo em Matemdtica;
b) For oriundo de qualquer unidade do Colegio Militar 2 de Julho do CBM
c) For oriundo da Rede Friblica de Ensino;
d) O candidato que tiver maior idade.



11.7. Ap6s a classificagdo dos candidatos aptos ao preenchimento das vagas e, havendo
ainda vagas remanescentes, ser6 feita imediata habilitagdo dos candidatos aprovados excedentes, no
respectivo quadro vacante, conforme listagem decrescente de aprovados excedentes.

11.8. A lista contendo a relagdo dos alunos aprovados classificados no processo seletivo
para ingresso no Coldgio Militar 2 de Julho I, serii diwlgada no site www.cmcb2dejulho.com.br e
fixado na portaria do proprio Coldgio Militar 2 de Julho I a partir do dia 03 de janeiro de 2023.

12. DAMATRICI.]I-A

12.1. Os candidatos classificados dentro do nrimero de vagas, disponibilizadas no processo
seletivo prescrito neste edital, far6o suas matriculas no periodo de 04 a 06 de janeiro de 2023, das
8h ds 11h30min e das 14h ds 17h, nlo sendo prorrogado o prazo para o candidato que ndo cumprir o
disposto neste edital. 56 serrfl PERMITIDA a matricula do candidato na Unidade para a qual se
inscreveu,

12.2. O candidato classificado que, por qualquer motivo, ndo comparecer ao local indicado,
deixar de apresentar algum dos documentos exigidos para matricula ou n6o comprovar os requisitos
necess6rios para ter direitos aos grupos de vagas, dentro do prazo estabelecido por este edital, ser6
automaticamente eliminado e tamb6m impedido de realizar a sua matricula, sendo convocado o
pr6ximo candidato de acordo com a classificagdo.

12.3. Para os candidatos excedentes, ao serem chamados, a matricula ocorrerf nos dias 09
e 10 de janeiro de 2023 ndo sendo prorrogado o prazo para o candidato que ndo cumprir o disposto
neste edital.

12.4. Sdo condiqdes para matricula no Col6gio Militar 2 de Julho I e Anexo Pio XII:

12.41 Ne a data limite es16 com as seguintes idades:
12.4.1.1 6o Ano - I 1 anos ou a complet4-los ate 3l de margo de 2023.
12.4.1.2 7 Ano - I 2 anos ou a completii-los aie 31 de margo de 2023.
12.4.1.3 1" S6rie - 15 anos ouacompletdnlos at6 31 demargo de2023.
12.4.1.3 Z Serie - 16 anos ou a completa-los at6 31 de margo de 2A3.

a. Aprovagdo nos exarnes de seleg6o, e;
b. Estar classificado dentro do nirmero de vagas existentes;
c. Comprovar os requisitos para inscrigSo no seletivo, item 3.4, atrav6s da entrega dos

seguintes documentos: hist6rico escolar ou declaragdo com situagdo aprovado(a) em s6rie anterior d
pleiteada no certame, fotoc6pia da certiddo de nascimento ou do documento do poder judici6rio que
decidiu sobre a guarda ou tutela, fotoc6pia da identidade, fotoc6pia do CPF, fotocopia do
comprovante de resid€ncia com unidade consumidora e CEP, fotoc6pia do cartdo do SUS, fotoc6pia
da carteira de vacinagdo; 02 fotos 3x4 recentes, fotoc6pia da identidade e CPF do responsiivel.

d. A entrega da documentagdo indicada deverd ser realizada juntamente com
apresentagdo de todos os documentos originais correspondentes ds fotoc6pias;

e. Efetuar o pagamento referente d contribuigio de janeiro de 2023, no valor R$ 85,00
(oitenta e cinco reais);

f. Efetuar o pagamento referente ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (plataforma),
no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais);

g. Resma de papel padrdo A4, servindo para atividades pedag6gicas no decorrer do ano;
h. A matricula se concretizar6 de acordo com a precedOncia de chegada dos respons6veis

dos candidatos aprovados classificados no Col6gio Militar 2 de Julho I conforme o nfmero de vagas
existentes.

i. Os candidatos aprovados nas categorias PCD, dependente de bombeiro militar,
oriundos de Col6gios Militares 2 de Julho e programa bombeiro mirim, devem vir munidos dos
documentos que comprovem tais exig€ncias para as categorias, conforme especificado nos itens 2.
3 .5 ,  3 .6  e  3  .7  .



13. DA ELTMTNACAO

13.1. O candidato que for flagrado usando de meio fraudulento durante a realizagdo das
provas objetivas, ser6 eliminado, devendo o ftscal tomar as seguintes medidas:

a. lntervir de imediato;
b. Preencher um formul6rio de apreensdo de prova;
c. Arrolar duas testemunhas e apreender objeto, caso exista;
d. Retirar da sala e encaminhar ao coordenador local.
13.2. O candidato aprovado e classificado, dentro do nfmero de vagas, contudo, para s€rie

da qual jd tenha cursado em outro col6gio eiou para s6rie diversa da pretendida, seri eliminado,
portanto, perdendo o direito d matricula.

13.3. No campo destinado exclusivamente ao candidato, deve ser preenchido com o seu RG
e CPF, n6o ser6 aceita, em hip6tese alguma, sob pena de elimina gio, a utihzagdo de CPF e RG do
pai eiou responsdvel.

13.4.0 candidato que tiver sido inscrito com base em alguma informagEo errada e que
contrarie um ou mais requisitos exigidos para matricula, por omissdo ou adulteragdo dos dados
pessoais constantes dos documentos apresentados, serf considerado inabilitado dentro do
Processo Seletivo, e dele serri eliminado, tdo logo seja descoberta e comprovada a irregularidade.

13.5. Caso a matricula tenha sido efetuada, o aluno enquadrado nessa situagdo serd excluido
e desligado, conforme prescrito neste edital. Os responsdveis pela irregularidade estareo sujeitos irs
sanqdes disciplinares cabiveis ou a responder inqu6rito policial, se houver indicio de crime.

13.6. O candidato aprovado e classificado, dentro do nrimero de vagas, que por qualquer
motivo, ndo comparecer ao local indicado para matricula, deixm de apresentar algum dos documentos
exigidos para matricula ou ndo comprovar os requisitos necessfrios para ter direitos dentro da
categoria da qual participou no processo seletivo, dentro do prazo estabelecido por este edital, seri
eliminado, portanto, perdendo o direito d matricula, sendo convocado o pr6ximo candidato de acordo
com a classificagdo.

14. DOS T,INIFORMES

14.1. Os alunos matriculados participardo da Semana de adaptagflo com o seguinte
uniforme: camisa vermelha com brasdo da escola, calga jeans azul, cinto vermelho, meia branca e
t6nis.

I4.2. O prazo para aquisigdo dos uniformes abaixo relacionados ser6 informado na reunido
dos respons6veis dos candidatos aprovados:

RELACAO DOS UNIFORMES DO CMCB

UNIFORME INTERNOUNIFORMES DE TRANSITO
UNIFORME DE AGASALHOUNIFORME DE PASSEIO

l .  Ensino Fundamental
{ Calqa de tecido em malha I0094

polidster vermelha rubi com listra
lateral;

/ Camiseta branca e vermelha
com brasdo da escola (no minimo
duas):

/ Meia soquete branca;
/ T€nis vermelho Padrdo ("all

s/ar");
r' Gorro vermelho.

2. Ensino M6dio

l.Ensino Fundamental
/ Camisa de malha branca e

vermelha com brasdo da escola, sem
manga (regata), com punhos e gola
vermelha;

,/ Short de educagdo fisica
(feminino) ou bermuda (masculino);

{ Meia soquete branca;
/ T6nis vermelhoPadrdo ("all

star"\.

l. Meninos:
'/ Calqa vennelha rubi escura com

duas listras verticais cinzas;
,/ Sapato social preto;
{ Camisa bege meia manga;
,/ Camiseta de malha vermelha meia

lnanga;
/ Meia social preta;
r' Cinto vermelho de lona em nylon

com fivela e ponteira dourada;
,/ Boina francesa vermelha com

distintivo CMCB.

2. Meninas:



/ Camisademalhavenrelhae
branca com brasSo da escola, sem
manga (regata), com prmhos e gola
branca;

r' Short d€ e&rca96o ffsica
(feminino) ou bermda (masculino) ;

r' Mciasoquctcb'ranca;
r' T€nis veimclho Pa&fu ("all

staf).

C,alpde tecifu em malha 1A0k
poliester vermelhz nrbi com listra
lateral;

r' Camiseta vermelha e branca
cm brasfro da escola (no minimo
ens);

r' Meia soquete branca;
r' T€nisvermelhoPadrSo(modelo

*all staf\;
r' Gonovermelho

r' Saia ou calga vcrmelha nrbi
€Ecuf,a com drns listras vcrticais
cinzas. Em opando pela saia, esta
deve ter coqrimento na altura do
joelho;

{ Sapato social preto com salto
m€dio ouboiro;

{ Camisabcgemciamnngq
r' Camisetademalharrcrmelhameia

mtngq
{ Meia calga cor da pele;
{ Cinto vermlho de lona emnylon

com fivela e pomeira dourada;
{ Boina francesa vermclha com

distintivo CMCB.

:':,,i$" il



15. DrSPO$CoES FINATS

15.1. A inscrigio do candidato importar6 no conhecimento das presentes instrug6es e na
aceitaqdo das condigdes da selegdo estabelecidas no presente Edital.

15.2. O respons6vel legal do aluno matriculado no Col6gio Militar 2 de Julho, Unidades I e
Anexo Pio XII, deveri efetuar o pagamento de 12 (doze) parcelas, a titulo de contribuigflo mensal, no
valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), administrado atrav6s da Associag5o Desportiva2 de Julho.

15.3. O valor da contribuiqdo de manutengdo escolar, de que trata este artigo, ser6 estipulado
anualmente, por ato do Diretor-Geral do Col€gio Militar 2 de Julho - Unidades I e Anexo Pio XII e
homologado por ato do Comandante-Geral do CBMMA, e reajustado anualmente sempre que houver
necessidade.

15.4. A Segdo de Comunicagio Social (5" Se9do/EMG/CBMMA) e a Comissdo
Examinadora deverdo envidar todos os esforgos no sentido de divulgar o presente Edital, valendo-se
dos meios de comunicagdo disponiveis.

15.5. Os Comandantes de Area, Batalh6es, Companhias, Diretorias, Centros, Segdes do
Estado Maior, Servigos M6dico e Odontol6gico, deverdo cuidar para que todos os seus comandados
tomem conhecimento do processo seletivo para ingresso no Col6gio Militar 2 de Julho - Unidades I
e Anexo Pio XIL

15.6. Os casos omissos serSo resolvidos, sucessivamente, pela Comissio Examinadora do
Processo Seletivo, ou pelo Diretor de Ensino do CBMMA e em riltima instAncia adminisfrativa pelo
Sr. Comandante'Geral do CBMMA.

15.7. Este Edital entrari em vigor na data de sua publicagflo.

Quartel em Sdo Luis - MA, 14 de outubro de2022.

BRI,JNO
DO CMCB

QOCBM
ANEXO PIO XIIDIRETOR.GE

Aprovo o presente edital.
D6-se ciOncia, publique-se e cumpra-se.

cELo RoBERro prNTo H,jlSfrgli,flATl"-
DE MuDl5l9@115
ARAUJo:35'| 965E831 5 D*: :@ ro re l tgo

CELIO ROBERTO PrNTO DE ARAUJO - CEL QOCBM
COMANDANTE-GERAL DO CBMMA



APEI\DICT A

ESTN)O DO MARANHAO
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

CORPO DE BONIBEIROS I,IILITAR
COLEGIO MILITAR 02 DE JULHO I

(Criado pela Lei no 8.356 de26 de dezembro de 2005)
(Conveniado d Secretaria de Estado da Educagdo do Maranhlo)

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Periodo de isengio

Parecer dos pedidos de isengdo

Periodo de Inscrigdo.

Pagamento dataxa de inscrigSo.

Alteragdo/Corregdo de dados cadastrais

Parecer do resultado alteragdo/corregSo de
dados cadastrais

Prova pr6tica para candidatos misicos.

Homologagio das inscrigdes nas categorias
dependentes de bombeiro militar, bombeiro

mirim e PCD

Divulgagdo do resultado da prova de aptiddo
musical.

Prova de Matem6tica e Porfuguds.

Divulgag5o dos gabaritos das provas.

Pedido de recursos contra a corregdo de provas.

Resposta aos pedidos de interposigSo de
recursos contra a corregdo de provas

Divulgagdo da relagSo de aprovados

classificados

Matricula dos novos alunos aprovados
classificados do CMCB 2 de Julho I
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18nt/2022
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09 e lOlOll2O23
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Todos os dias atd as23h59
do dia26/10/2A22

17h

Todos os dias atd as 23h59
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Via boleto banc6.rio, atd o dia
r4/rr/2022

At6 as 23h59 do dia
t6/1v2022

r7h

th

t7h

13h ds l7h

t7h

Ate as 23h59 do dia
t4/12/2022

r7h

l7h

Das 8h ds l lh30min

e das l4h ds l7h

r7h

Das 8h ds l lh30min

e das 14h ds l7h

09h

Respectivo turno do aluno
(horirio normal de aula)

Internet*

CMCB/Internet*

Internet*

Internet*

CMCB/Internet*

CMCB

CMCB/Internet*

CMCB e Internet*

Conforme local a ser
informado no site

Internet*/CMCB

Internetx,

CMCBAntemet*

CMCB/Internet*

CMCB

CMCB/Internet*

CMCB

l7h

CMCB

*www.cmcb2 dej ulho.com. b r
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ESTADO DO MARANHAO
SECRETARTA DE ESTADO DA SEGURANQI rUnuCA

C:ORPO DE BO}II}EIROS }IILIT'AR
COINCTO MILITAR 02 DE JULHO I

(Criado pela Lei n' 8.356 de 26 de dezembro de 2005)
(Conveniado d Secretaria de Estado da Educagdo do Maranhio)

CONTEODO PROGRAMATICO FOR ANO

6" ANO - ENSTNO FUNDAMENTAL II

LiNGUA PORTUGUESA - Leitura e compreensdo de diferentes gdneros textuais (verbais e ndo

verbais); Localizar informag6es; Inferir informagdes implicitas; Identificar o sentido de humor e

ironia em textos diversos; Analisar em narrativas: assunto, sequ€ncia l6gica, personagens,

ambientagdo, tempo, conflito e desfecho, causa e consequdncia; Compreender o significado do

vocabul6rio pelo contexto; Substantivos; adjetivos; artigo; pronomes; Verbos; Tempos verbais:

presente, pretdrito e futuro do modo indicativo; Emprego de: mas/ mais; do porqu€; de bem/ bom e

mal/ mau. - Sinonimia e antonimia; Tonicidade; classificagdo e divisdo sil6bica.

MATEMATICA - Nrimeros: Sistema de numeragdo decimal: leitura, escrita e ordenagdo de

numeros naturais (de at6 seis ordens). Nrimeros racionais expressos na forma decimal e sua
representagdo na reta numdrica. Representagio fracion6ria dos nirmeros racionais: reconhecimento,

significados, leitura e representagdo na reta numerica. Comparagdo e ordenagdo de nirmeros racionais

na representagdo decimal e na fracionAria utilizando a nogdo de equival€ncia. Cdlculo de
porcentagens e representagdo fracion6ria. Problemas: adigdo e subtragio de nrimeros naturais e

nfmeros racionais cuja representagEo decimal 6 finita; multiplicagdo e divisdo de nfmeros racionais

cuja representaqdo decimal e finita por nirmeros naturais; Problemas de contagem do tipo: "Se cada

objeto de uma colegdo A for combinado com todos os elementos de uma colegdo B, quantos

agrupamentos desse tipo podem ser formados?". Algebra: Propriedades da igualdade e nog6o de

equival€ncia. Grandezas diretamente proporcionais. Problemas envolvendo a partigdo de um todo em

duas partes proporcionais. Geometria: Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1' quadrante) e

representagio de deslocamentos no plano cartesiano. Figuras geom6tricas espaciais: reconhecimento,

representaq6es, planificagdes e caracteristicas. Figuras geometricas planas: caracteristicas,
representag6es e dngulos. Ampliagdo e redugSo de figuras poligonais em malhas quadriculadas:

reconhecimento da congru6ncia dos Angulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes.
Grandezas e medidas: Medidas de comprimento, 6rea, massa, tempo, temperatura e capacidade:
utilizagEo de unidades convencionais e relagdes entre as unidades de medida mais usuais. Grandezas

e medidas: Areas e perimetros de figuras poligonais: algumas relagdes. Nogdo de volume.
Probabitidade e estatistica: Espago amostral: an6lise de chances de eventos aleat6rios. C6lculo de
probabilidade de eventos equiprovAveis. Leitura, coleta, classificagSo interpretagdo e



de dados em tabelas de dupla entrada, gr6fico de colunas agrupadas, grAficos pict6ricos e gr6fico de
linhas.

7" ANO. ENSINO FUNDAMENTAL II

LINGUA PORTUGUESA - Conteridos b6sicos do sexto ano (lingua portuguesa) constados neste
edital; G€neros textuais: Narrativas orais, quadrinhas, parlendas, trava-lingua; VariagSo linguistica
de registro e dialetal; Sinais de pontuagfio, notagdes e outros recursos gr6ficos; Marcas linguisticas
caracteristicas do texto oral e do texto escrito; Recursos lexicais e morfossint6ticos; Variagdo
linguis tic a; Orto grafi a; PontuagSo ; Morfossintaxe.

MATEMATICA - Nfmeros: Sistema de numeragdo decimal: caracteristicas, leitura, escrita e
comparagf,.o de nirmeros naturais e de nrimeros racionais representados na forma decimal. Operag6es
(adig6o, subtragdo, multiplicagdo, divisdo e potenciagdo) com nrimeros naturais. Divisdo euclidiana.
Fluxograma para determinar a paridade de um nfmero natural. Mriltiplos e divisores de um numero
natural. Nfmeros primos e compostos. Frag6es: significados (parte/todo, quociente), equival€ncia,
comparagSo, adigdo e subtragdo; c6'lculo da fragdo de um nrimero natural; adigdo e subtragSo de
fragdes. Operagdes (adigdo, subtragdo, multiplicagSo, divisdo e potenciagdo) com nrimeros racionais.
Aproximagdo de nrimeros para rnriltiplos de pot€ncias de 10. C6lculo de porcentagens por meio de
estrat6gias diversas, sem fazer uso da "regrade trds". Algebra: Propriedades da igualdade. Problemas
que tratam da partigSo de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razdes entre as partes e entre
uma das partes e o todo. Geometria: Plano cartesiano: associagdo dos v6rtices de um poligono a
pares ordenados. Prismas e pirdmides: planificag6es e relag6es entre seus elementos (v6rtices, faces
e arestas). Poligonos: classificagdes quanto ao nrimero de v6rtices, ds medidas de lados e dngulos e
ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Construgdo de figuras semelhantes: ampliagSo e
redugdo de figuras planas em malhas quadriculadas. Construgdo de retas paralelas e perpendiculares.
Grandezas e medidas: Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa,
tempo, temperatura, atea, capacidade e volume. Angulos: nog6o, usos e medida. Plantas baixas e
vistas a6reas. Perimetro de um quadrado como grandeza proporcional i medida do lado.
Probabilidades e estatisticas: C6lculo de probabilidade como a razdo entre o nrimero de resultados
favor6veis e o total de resultados possiveis em um espago amostral equiprov6vel. C6lculo de
probabilidade por meio de muitas repetigdes de um experimento (fiequOncias de ocorr€ncias e
probabilidade frequentista). Leitura e interpretagdo de tabelas e gr6ficos (de colunas ou barras simples
ou mriltiplas) referentes a vari6veis categ6ricas e vari6veis num6ricas. Coleta de dados, organizaqio
e registro. Construgdo de diferentes tipos de gr6ficos para represent6-los e interpretagdo das
informag6es. Diferentes tipos de representagSo de informag6es: gr6ficos e fluxogramas.

I" SERIE - ENSINO MEDIO

l,iNCU,q. PORTUGUESA - Conteridos b6sicos do ensino fundamental em lingua portuguesa,
alguns constados j6 neste edital, como por exemplo os do sexto ano e os do s6timo ano; Estrutura
b6sica da sentenqa: sujeito, verbo, complemento; Transitividade verbal; Noglo de semdntica;
Adjungdo: adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais; Complementos verbais e complementos
nominais; Aposto e vocativo; Funcionamento da estrutura do periodo; ColocagSo pronominal:
pr6clise, 6nclise, mes6clise; Formas de indeterminagdo do sujeito: sujeito preenchido, sujeito vazio,
Concorddncia verbal e concorddncia nominal; Reg6ncia verbal e nominal o periodo simples; Fi
de linguagem.



MATEMATICA - Afebra: Express6es alg6bricas: Elementos hist6ricos; Express6es Numericas e

sua importAncia; Prioridade das operag6es numa expressSo algebrica; Mon6mio, polinOmios e suas

operag6es; Valor num6rico de uma expressdo alg6brica; A regra dos sinais; Propriedade de

potenciagdo e radiciagdo; Fatoragdo e produtos notdveis; Equagdo do 1" grau: Introduqdo as equagdes

e sentengas matemdticas; Equagdo e desigualdade do 1o grau com uma vari6vel; Sistemas de equagdes

e problemas; Equagdo do 2" grau: Resolugdo de equag6es completas e incompletas, sistemas de

equagdes do 2" grau; Fung6es quadr6ticas: Definigdo; Coeficientes; Concavidade; Zeros; Grificos;

Relagdo entre as raizes e composigdo da equagio do 2' grau. Geometria: Angulos: Hist6ria e

conceito; Consecutivos, adjacentes, opostos pelo vertice e congruentes; Medida de um Angulo e

operagdes; Interior e Exterior de um dngulo; Angulos complementares e suplementares; Poligonos:

Area e perimetro dos poligonos; Nfmeros de lados e diagonais; Soma dos dngulos internos e externos;

Poligonos regulares; Trifingulos; Classificagdo; Soma dos dngulos internos de um tridngulo; Teorema

do dngulo intemo; Relag6es m6tricas nos triingulos; Congru€ncia de triAngulos; Razdo entre

segmentos de reta; Segmentos proporcionais; Feixe de retas paralelas; Semelhanga de tridngulos e

estudos de casos; Os quadril6teros e suas classificaqbes; Circunfer6ncia e circulo; Area do circulo e

comprimento da circunferOncia; Principais dngulos da circunfer€ncia. Grandezas e medidas:

Unidades de medida para medir distdncias muito grandes e muito pequenas. Unidades de medida

utilizadas na inform6tica. Volume de prismas e cilindros. Probabilidade e estatistica: Aniilise de

probabilidade de eventos aleat6rios: eventos dependentes e independentes. Anflise de grdficos

divulgados pela midia: elementos que podem induzir erros de leitura ou de interpretagdo. Leitura,

interpretagdo e representagio de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, grffrcos

de colunas simples e agrupadas, gr6ficos de barras e de setores e gr6ficos pict6ricos. Planejamento e

execugdo de pesquisa amostral e apresentagdo de relat6rio.

2'SERIE - ENSINO MEDIO

l,iNCU.q. PORTUGUESA - Cordel, piada, anedota, considerando o contexto discursivo. Resumo,

a resenha, a sinopse, o rotefuo, o carltaz, o banner, o folder, considerando o contexto discursivo.

Identificagdo da sonoridade, ritmo, marcas linguisticas, discursos e efeitos de sentido. Substantivo,

adjetivo, artigo, numeral, pronome, conjunglo, preposiqdo, interjeiglo, verbo e adverbio: uso e

relagdo na construgdo textual. Conotagdo e Denotagdo no texto literfrio, textos literririos e textos

informativos. A import6ncia da literatura e sua relagdo com a arte e a hist6ria como objeto de

conhecimento. VariagSo de registro, dialetal e o preconceito linguistico. AnSfora, cat6fora e

referenciagdo. Linguagem conotativa, linguagem denotativa, figuras de linguagem e relagdo na

construgdo textual. Elementos da Comunicagdo. Ortografia e acentuagdo gr|fica. Os operadores

argumentativos e a coerOncia textual. Sinonimia, antonimia, homonimia, paronimia, ambiguidade.

G6nero epico, lirico e dramdtico na literatura. O trovadorismo e o humanismo. O arcadismo e o

classicismo. Texto argumentativo, a resenha critica e o texto dissertativo-argumentativo,

considerando o contexto discursivo. Tese, t6pico frasal, argumentos, marcas de autoria e opiniio em

textos dissertativos-argumentativos. Descrigdo, narragSo, predigSo, injungdo, informagdo,

argumentagdo. Concorddncia verbal e Concorddncia nominal.

MATEMATICA Conceitos estatisticos: populagdo e amostragem; Gr6ficos Estatisticos;

Porcentagem. Conjuntos e Fungdes; Fungdes polinomiais do lo grau;Fungdes polinomiais do 2o grau.

Fung6es exponenciais; Fungdo logaritmicas; Sequdncias num6ricas: progressdes aritm6ticas (P.A.);

Sequ€ncias numericas: progressdes geom6tricas (P.G.). Sistema Internacional de Medidas; Principais

unidades de armazenamento de dados na informdtica; Sistema m6trico decimal e unidades



convencionais; NotagSo cientifica; Algarismos significativos e t6cnicas de arredondamento;

Poligonos regulares e suas caracteristicas: dngulos internos, dngulos externos etc.; Geometria das

Transformagdes: isometrias (reflexdo, translagdo e rotag6o) e homotetias (ampliagdo e redugSo);

Pavimentagbes no plano (usando o mesmo tipo de poligono ou ndo).

Conterido para a Prova Pnitica Instrumental
l. Execugdo de um dobrado trazido pelo candidato - Nivel de dificuldade m6dia ou

3. Execugdo de uma mtsica popular da escolha do candidato. Ver item9.2.

4. Execugdo de um dobrado nivel m6dio escolhido pela comissdo examinadora.
5. Execugdo de quatro escalas, com at6 dois acidentes (sustenidos ou bem6is) sendo duas

maiores e duas menores d escolha da comissdo organizadora

2. Execugdo de uma mirsica popular trazidapelo candidato - Nivel de dificuldade m6dia ou


