
COMANDO DA AERONÁUTICA 

DIRETORIA DE ENSINO 

COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA  

 

CURSO PRÉ MILITAR (CPM) 
 

 

SELEÇÃO INTERNA DOS ALUNOS 7º ANO – TURMA ASPIRA 2022-2 
 

 

  REGULAMENTO DE INSTRUÇÕES PARA NIVELAMENTO 2022-2 
 

 

DATAS CRONOGRAMA DE EVENTOS 

17/05/2022 Divulgação do conteúdo da seleção no Site. 
 

18/05/2022 – 07/06/2022 Inscrição para seleção interna na sala do CPM. 

 

10/06/2022 

 

Realização da prova objetiva – forma presencial no CBNB.  

  

Uniforme 1B: farda completa.  

 

Horário de entrada: 7:10 até 7:50. 

 

Horário da prova: 08:00 às 12:00. 

 

OBS: Seguiremos todos os protocolos de segurança conforme Portaria 

DIRENS Nº163/1DCR de 10 agosto de 2020 e as orientações Sobre as 

Medida de Proteção. 

 

A partir do dia 

20/06/2022 

Resultado dos aprovados no site ou no mural próximo a sala do CPM  

 

Dia 

23/06/2022 

Reunião com os responsáveis dos alunos aprovados.  

 

Até 08/07/2022 

 

Entrega do Formulário de confirmação de matrícula na sala do CPM ou na 

recpeção. 

 

02/05/2022 - 05/08/2022 Início da semana "Zero".  
 

08/08/2022 Primeiro dia de aula do CPM. 

 

 

 

Vagas 

Ano Nº de vagas 

7º EF  30 

 

 

Condições para inscrição 

 

1) Poderão fazer parte do processo seletivo os alunos matriculados no 7º ano do ensino fundamental 

do CBNB. 

2) Não possuir anotação, em ficha disciplinar, de natureza grave, no corrente ano. 

 



 

Da Prova de Seleção 

3) A prova será composta de 40 questões, sendo 20 de Matemática, 20 de português, com 04 (quatro) 

alternativas ("A" a "D"), e apenas uma correta. 

4) Cada questão certa vale 1 (um) ponto; 

5) A cada questão errada vale 0 (zero) ponto; 

6) A prova será realizada no auditório e/ou salas de aula do CBNB, mantendo os parâmetros de 

segurança e distanciamento social contra Covid-19.  

7) O horário de chegada para a prova será de 7:10 às 7:50. Não haverá tolerância de atraso. 
8) O horário de início da prova será às 8:00h e término às 12:00h. O tempo mínimo de realização da 

prova é de 1 hora. Não haverá tolerância de atraso. 
9) Os candidatos deverão levar sua própria garrafa de água e, caso queiram, lanche em saco 

transparente. 

10) Para realizar a prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de corpo transparente, de 

tinta na cor azul ou preta. 

11) Os telefones celulares deverão estar desligados, sob pena de exclusão do processo seletivo. 

12) Os candidatos com aproveitamento (mínimo de 50% de acerto, não podendo zerar nenhuma 

disciplina) serão relacionados por meio de ordenação decrescente de sua média final, o que estabelecerá 

a ordem de classificação para preenchimento das respectivas vagas. 

13) No caso de empate das médias finais, o desempate será decidido de acordo com a seguinte ordem 

de precedência: 

a) maior CR escolar. 

b) maior grau obtido na Prova de Matemática – Álgebra, Aritmética e Geometria; 

c) maior grau obtido na Prova de Língua Português; 

 

14) Os candidatos reservas poderão ser convocados, de acordo com a sua posição no ranking de notas 

e a critério da Coordenação do CPM. 
 

Alunos e Responsáveis 
15) A permanência do aluno no curso do CPM está condicionada ao seu rendimento acadêmico e seu 

comportamento disciplinar segundo o Regimento do Aluno do CBNB e a Norma Interna do CPM. O aluno 

excluído por motivo disciplinar não poderá se candidatar a uma nova vaga em turmas do CPM. 

16) O responsável pelo aluno matriculado no CPM deverá providenciar os seguintes uniformes para 

uso diário: 

Boina; 

Camisa social azul, com uso de targeta (plaqueta); 

Camisa azul com identificação do nome e ano do curso regular; 

Cinto preto com fivela prata lisa; 

Calça azul-aeronáutica (tergal) com viés prata (obrigatório para meninos e opcional para 

meninas); 

Saia-calça azul-aeronáutica (tergal) com viés prata (obrigatório para meninas); 

Sapato social preto; e 

Meia preta. 
17) Em eventos externos de representação, formaturas ou desfiles, o uso da saia-calça é obrigatório; 

18) O aluno não poderá acumular mais de 25% de faltas no mês sem atestado médico, pois isso 

implicará exclusão imediata; 

19) As aulas poderão ser ministradas on-line, de acordo com a necessidade; 

20) O apoio pedagógico se dará pelo SOED-2 e que se trata de um complemento ao ensino 

oferecido pelo CBNB, de acordo com o Regimento Interno das escolas assistências da FAB; 
21) O aluno matriculado no curso se compromete a adquirir as apostilas indicadas pela Coordenação.  

22) As aulas do CPM terão início em data a ser informada.  

23) O curso será realizado no contra-turno. 

24) Os alunos deverão obedecer, rigorosamente, as Normas Internas do CPM. 



25) Caso a coordenação do CPM perceba, em qualquer tempo, que o aluno demonstra desinteresse em 

permanecer no referido curso, o responsável será chamado para comparecer ao colégio imediatamente, 

podendo o aluno ser excluído do curso. 

26) O curso visa o preparo do aluno. Informamos que os alunos serão submetidos a simulados 

mensais, os quais servirão de avalição da média final alcançada pelo aluno no corrente ano que 

deverá ser maior ou igual a 5 (CINCO). Caso o aluno não consiga atingir essa média, o aluno será 

submetido ao Conselho do CPM que determinará sua permanência ou não no curso. 

 

IMPORTANTE: NOTA AOS RESPONSÁVEIS 

 

A Direção do Colégio Brigadeiro Newton Braga oferece todo apoio e estrutura possível para 

a permanência e execução do Curso Pré-Militar (CPM/CBNB).  

 

PROCEDIMENTOS DA COORDENAÇÃO DO CPM PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DA 

TURMA ASPIRA/2022-2. 
 

 Conforme a Portaria DIRENS Nº163/1DCR, DE 10 DE AGOSTO DE 2020 e nas Orientações Sobre 

Medidas de Proteção Contra o Novo Coronavírus SARS-COV-2, seguiremos algumas orientações 

necessárias: 

 

a) Com base nos protocolos acerca do Plano de Contingenciamento Específico de Enfretamento ao 

COVID-19, a Comissão Fiscalizadora, alunos e responsáveis deverão fazer uso obrigatório de 

máscaras; 

b) Medir a temperatura de todos os membros da equipe e candidatos; 

c) Área destinada a triagem dos candidatos detectados como sintomáticos e/ou febris, antes de serem 

encaminhados à área isolada para a prova. Essa triagem será realizada pela equipe médica da 

Comissão Fiscalizadora; 

d) Os membros da Comissão Fiscalizadora (Fiscais de Corredor) deverão orientar os candidatos no 

sentido de evitar aglomeração no interior dos locais de prova; 

e) Manter os setores com as janelas e portas abertas, durante todo o período de prova, favorecendo a 

ventilação natural e a circulação do ar. Caso seja utilizado o ar-condicionado, o sistema deverá ser 

programado para não recircular o ar;  

f) Considerando que os protocolos que disponham acerca do Plano de Contingenciamento Específico 

de Enfretamento ao COVID-19 estejam em vigor, a Comissão Fiscalizadora deverá verificar o 

distanciamento social recomendado de 1,5m no interior de cada setor de prova. 

g) Deve ser indicado, nos corredores de acesso aos sanitários dos candidatos, o fluxo de ida e 

regresso, evitando aglomeração no percurso. Ainda, deve-se envidar esforços para que não se 

forme filas nos sanitários e, caso elas inevitavelmente ocorram será necessário espaçamento 

adequado entre os integrantes da fila; 

h) Portões de acesso amplos, devendo a entrada dos candidatos ser coordenada de tal forma que evite 

aglomerações e permita o distanciamento adequado. 

i) Local próprio e adequado ao lanche do efetivo, de modo a manter distanciamento entre o efetivo 

que estarão sem as máscaras ao se alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conteúdo programático 
 

1 – LÍNGUA PORTUGUESA 

1.1 ESTUDO DE TEXTO 

1.1.1 Interpretação de textos literários e não literários, verbais e não verbais. 

1.2 GRAMÁTICA 

1.2.1 - Fonologia: Fonemas, encontros consonantais e vocálicos, dígrafos, divisão silábica, acentuação 

gráfica e ortografia de acordo com a nova ortografia. 

1.2.2 - Morfologia: Estrutura das palavras, formação de palavras, classes de palavras: classificação, 

flexão e emprego (substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, tempos verbais do modo 

indicativo, advérbios, preposições e interjeições). 

 

2 - MATEMÁTICA 
2.1 – ÁLGEBRA 

2.1.2 - Noções sobre conjuntos: caracterização de um conjunto, subconjunto, pertinência de um elemento 

a um conjunto e inclusão de um conjunto em outro conjunto, união, interseção 

2.1.3 - Potenciação, radiciação; 

2.1.4 - Conjuntos Numéricos; 

2.1.5 - Equações do 1º grau: resolução. 

 

2.2 – ARITMÉTICA 

2.2.1 - Números primos; 

2.2.2 - Expressões numéricas envolvendo números naturais. 

2.2.3 - Múltiplos e divisores  

2.2.4 - Mínimo múltiplo comum (MMC); 

2.2.5 - Máximo divisor comum (MDC); 

2.2.6 - Escrita, comparação e ordenação de frações e de números decimais. 

2.2.7 - Frações equivalentes 

2.2.8 - Adição, subtração, multiplicação e divisão de frações e de números decimais.  

2.2.9 - Expressões numéricas envolvendo frações e números decimais.   

2.2.10 - Porcentagem; 

 

2.3 – GEOMETRIA 

2.3.1 - Ângulos: definição, classificação, unidades de medidas e operações; ângulos formados por duas 

paralelas e uma transversal; 

2.3.2 - Classificação de polígonos.  

2.3.3 - Perímetro e área de figuras planas. 

2.3.4 - Classificação de sólidos geométricos.  

2.3.5 - Quadriláteros: paralelogramos, trapézios e trapezoides;   

 


