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Cronograma 

DATAS EVENTOS 

26/04/19 A 16/06/19 Período de inscrição a ser realizada pela internet no site 

www.cbnb.gov.br/_pre e entrega do comprovante na sala do CPM 

09/07/19 Realização da prova objetiva no auditório do CBNB  

10/07/19 Resultado dos aprovados no  mural do CPM 

12/07/19 Resultado dos aprovados no site do CBNB 

30/07/19 Reunião de pais, somente para os alunos que nunca participaram do CPM, 

no auditório do CBNB 

30/07/2019 a 02/08/2019 Entrega do Formulário de confirmação de matrícula na sala do CPM 

30/07/2019 a 02/08/2019 Inicio da semana "Zero" 

05/08/2019 Primeiro dia de aula do CPM 

 

Vagas 

Ano Nº de vagas 

ENSINO  MÉDIO 12 

 

Condiçôes para inscrição: 

 

1) Poderão fazer parte do processo seletivo os alunos matriculados no CBNB de qualquer ano  

ensino médio. Respeitada a prioridade entre séries - Os alunos do 3° ano terão a prioridade para o 

preenchimento de vagas. 

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

 

3) Não ter menos de 17 (dezessete) anos, e nem completar 25 (vinte e cinco) anos de idade até 31 

de dezembro do ano da matrícula no CFS 

 

Da Prova de Seleção 

4) A prova será realizada no auditório do CBNB e terá inicio às 13:30h e término as 16:30h. O 

tempo mínimo de realização da prova é de 1 hora. Não haverá tolerância de atraso. 

5) No dia da prova o candidato deverá portar sua caderneta escolar juntamente com a ficha de 

inscrição que deverá ser impressa pelo candidato. 

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

tinta na cor azul ou preta. 

7) Os telefones celulares deverão estar desligados, sob pena de exclusão da prova. 

8) 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. Levando em consideração o exposto 

no ítem 1 do presente edital. 

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

de precedência: 



maior grau obtido na Prova de Matemática; 

maior grau obtido na Prova de Língua Portuguesa; 

maior grau obtido na Prova de Física; 

maior grau obtido na Prova de Língua Inglesa; 

maior CR escolar. 

10) Os candidatos reservas poderão ser convocados de acordo com a sua posição no ranking de 

notas. 

Aluno e Responsáveis 

11) 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 motivos disciplinares não poderá se candidatar a uma nova vaga em turmas do CPM. 

12) 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. 

13) Em eventos externos de representação, formaturas ou desfiles, o uso da saia-calça é obrigatório 

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

implicará na exclusão imediata 

15) A matrícula será realizada na Coordenação do CPM no dia 30 de julho a 02 agosto de 2019.  

16) No ato da matrícula o(a) estudante deverá trazer o termo de compromisso assinado pelo 

responsável e doar à coordenação do CPM uma resma de papel A4 e duas cargas para canetas 

recarregáveis para quadro branco nas cores preto, azul ou vermelha, das marcas: Marking, ou Board 

Master, ou Kit, ou Compactor. 

17) O aluno maticulado no curso CPM MÉDIO se compromete a adquirir as apostilas indicadas para 

a realização do curso. 

18) As aulas da Turma da CPM Médio terão início no dia 05 de agosto de 2019. 

19) O curso será realizado no contra-turno no horário de 13:40h às 18:10h, de segunda a sexta. 

20) Os alunos deverão obedecer, rigorosamente, as normas internas do curso. 

21) Os alunos novos, classificados dentro do número de vagas, que não tenham participado de 

nenhuma "semana zero", ficam obrigados a comparecer a mesma para serem instruídos sobre os 

procedimentos e normas adotados no Curso, não se faz necessário a presença de ex-aluno do pré-militar. 

22) A falta do aluno na "Semana Zero" ensejará na eliminaçãodo mesmo; havendo justificativa, o 

responsável será encaminhado à coordenação do CPM, que levará o fato à Direção de Ensino, a qual 

julgará favorável ou não à justificativa. 

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

em permanecer no referido curso, o responsável será chamado ao colégio imediatamente, podendo o 

aluno ser excluído do curso. 

24) Os casos omissos serão encaminhados à direção do CBNB que, sendo necessário, tomará as 

medidas cabíveis 



Conteúdo programático das Provas Objetivas 

 
1 LÍNGUA PORTUGUESA  
 
1.1 TEXTO: Interpretação de textos literários e não-literários. Figuras de linguagem.  
 
1.2 GRAMÁTICA:  
Fonética. Sílaba: separação silábica, tonicidade e acentuação gráfica. Ortografia. Morfologia: Processos de 
formação de palavras; Classes de palavras: artigo (classificação e emprego); substantivo (classificação, emprego 
e flexão); adjetivo (classificação, emprego, flexão e locução adjetiva); advérbio (classificação e locução 
adverbial); conjunções e locuções conjuntivas (coordenativas e subordinativas); verbo: flexão verbal (número, 
pessoa, modo, tempo, voz), classificação (regulares, irregulares, defectivos, abundantes, auxiliares e principais) 
e conjugação dos tempos simples; pronome (classificação, colocação e emprego). Pontuação. Sintaxe: Períodos 
Simples (termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) e Períodos Compostos (coordenação e 
subordinação); Concordâncias verbal e nominal; Regências verbal e nominal; Crase; Tipos de discurso.  
 
2 LÍNGUA INGLESA  
 
2.1 GRAMÁTICA: Artigos: definido e indefinido; Substantivos: gênero, singular e plural, composto, contável e 
incontável e forma possessiva; Adjetivos: posição, formação pelo gerúndio e pelo particípio e grau de 
comparação; Pronomes: pessoal do caso reto e do oblíquo, indefinidos (pronomes substantivos e adjetivos), 
relativos, demonstrativos (pronomes substantivos e adjetivos), possessivos (pronomes substantivos e adjetivos), 
reflexivos e relativos; Pronomes e advérbios interrogativos; Determinantes (Determiners: all, most, no, none, 
either, neither, both, etc.); Quantificadores (Quantifiers: a lot, a few, a little, etc.); Advérbios: formação, tipos e 
uso; Numerais; Preposições; Conjunções; Verbos: regulares, irregulares e auxiliares; Tempos verbais: Simple 
present, Present progressive, Simple past, Past progressive, Future e Perfect tenses; Modal verbs; Infinitivo e 
gerúndio; Modos imperativo e subjuntivo; Vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva; Phrasal verbs; Forma verbal 
enfática; Question tags e tag answers; Discurso direto e indireto; Estrutura da oração: período composto 
(condicionais, relativas, apositivas, etc.); Prefixos e sufixos; e Marcadores do discurso (By the way, on the other 
hand, in addition, in my opinion, etc.).  
 
2.2 COMPREENSÃO DE TEXTOS: Textos de assuntos técnicos e gerais.  
 
3 MATEMÁTICA  
 
3.1 ÁLGEBRA I: Funções: definição de função; funções definidas por fórmulas; domínio, imagem e 
contradomínio; gráficos; funções injetora, sobrejetora, bijetora, crescente, decrescente, inversa, polinomial do 
1.º grau, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Resolução de equações, inequações e sistemas. 
Sequências; progressões aritmética e geométrica. 
 
3.2 GEOMETRIA PLANA: Ângulos. Polígonos: definição; elementos; nomenclatura; propriedades; polígonos 
regulares; perímetros e áreas. Triângulos: condições de existência; elementos; classificação; propriedades; 
congruência; mediana, bissetriz, altura e pontos notáveis; semelhança; relações métricas e áreas. Quadriláteros 
notáveis: definições; propriedades; base média e áreas. Circunferência: definições; elementos; posições 
relativas de reta e circunferência; segmentos tangentes; potência de ponto; ângulos na circunferência e 
comprimento da circunferência. Círculo e suas partes: conceitos e áreas.  
 
3.3 TRIGONOMETRIA: Razões trigonométricas no triângulo retângulo; arcos e ângulos em graus e radianos; 
relações de conversão; ciclo trigonométrico; arcos côngruos e simétricos; funções trigonométricas; relações e 
identidades trigonométricas; fórmulas de adição, subtração, duplicação e bissecção de arcos; equações e 
inequações trigonométricas; leis dos senos e dos cossenos.  
 
3.4 ÁLGEBRA II: Matrizes: conceitos, igualdade e operações. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 
combinatória: princípio fundamental da contagem; arranjos, combinações e permutações simples; 
probabilidades.  



3.5  GEOMETRIA ESPACIAL: Poliedro: conceitos e propriedades. Prisma: conceitos, propriedades, diagonais, 
áreas e volumes. Pirâmide, cilindro, cone e esfera: conceitos, áreas e volumes.  
 
4 FÍSICA 
 
 4.1 ESTÁTICA: Noções de cálculo vetorial – conceito e operações com vetores; composição e decomposição de 
vetores; conceito de força e suas unidades, sistemas de unidades; sistemas de forças; momento de uma força 
em relação a um ponto; equilíbrio de ponto material e de corpo extenso; centro de gravidade e centro de 
massa; plano inclinado, e formas de equilíbrio.  
 
4.2 CINEMÁTICA: Conceitos básicos de repouso e movimento de ponto material e corpo extenso - referencial, 
trajetória, deslocamento, velocidade e aceleração; Movimento Retilíneo Uniforme (M.R.U.) - conceito, equação 
horária e gráficos; Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.) - conceito, equações horárias e de 
Torricelli e gráficos; aceleração da gravidade, queda livre e lançamento de projéteis; e Movimento Circular 
Uniforme (M.C.U.) - conceito e aplicações. 
 
 4.3 DINÂMICA: Leis de Newton - aplicações; massa e peso dos corpos; Lei de Hooke; atrito e aplicações; 
trabalho mecânico, trabalho de forças dissipativas; potência mecânica e rendimento; energias cinética, 
potencial gravitacional e potencial elástica; energia mecânica e princípio da conservação da energia; impulso e 
quantidade de movimento, colisões, conservação da quantidade de movimento, e gravitação, leis de Kepler, lei 
da gravitação universal. 
 
 4.4 HIDROSTÁTICA: Pressão e densidade; unidades de pressão e densidade; pressão atmosférica - experiência 
de Torricelli; princípio de Stevin - vasos comunicantes; princípio de Pascal - aplicações; e princípio de 
Arquimedes - Empuxo.  
 
4.5 ONDAS/ACÚSTICA: Conceito, natureza e tipos; ondas periódicas, princípio da superposição, princípio de 
Huygens, reflexão e refração; ondas sonoras, propagação e qualidades do som; propriedades das ondas sonoras 
- reflexão, refração, difração e interferência. Tubos sonoros.  
 
4.6 CALOR: Calor e temperatura: conceitos, fontes e processos de propagação de calor. Efeitos do calor: 
mudanças de estado físico. Dilatação térmica de sólidos e líquidos. Termometria. Escalas termométricas e 
calorimetria. Estudo geral dos gases ideais: equação de Clapeyron, leis da termodinâmica.  
 
4.7 ÓPTICA: Luz - fenômenos luminosos, tipos de fontes e meios de propagação. Princípios da óptica 
geométrica. Sombra e penumbra. Reflexão - conceito, leis e espelhos planos e esféricos. Refração: conceito, leis, 
lâminas, prismas e lentes. Olho humano - principais defeitos da visão. Instrumentos ópticos.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Michel do Nascimento Miranda – 1º TEN QOCON 

Coordenador do Curso Pré-Militar (CPM) 


