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1. APRESENTAÇÃO 

O POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ publicou edital para a 
realização de concurso público para o cargo de SOLDADO.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
FGV - Fundação Getúlio Vargas.

REMUNERAÇÃO
R$ 4.192,72

REQUISITOS
Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e, na data de inscrição no 
concurso idade de até 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte 
e nove) dias; 
Ensino médio completo, reconhecido pelo Ministério da Educação. 
Demais requisitos insertos no art. 10, das Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 
2006, e alterações posteriores, aplicadas à Carreira de Praça PMCE.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades 
competentes, com observância dos princípios da dignidade da pessoa 
humana, legalidade, hierarquia e disciplina, a fim de assegurar o 
cumprimento da lei, o respeito à cidadania, a manutenção da ordem 
pública, em todas as suas modalidades, para inibir os atos atentatórios 
contra pessoas, bens e meio ambiente, e assegurar o exercício dos 
poderes constituídos, atuando conforme as missões institucionais 
previstas nas Constituições Federal e Estadual, no Estatuto dos Militares 
Estaduais do Ceará (Lei n.º 13.729/2006 e suas alterações), no Código 
Disciplinar dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n.º 13.407/2003) etc.
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2. VAGAS 

SOLDADO

Vagas para ampla 
concorrência 
(masculino)
Vagas para ampla 
concorrência 
(feminino)
Cota racial (masculino)
Cota racial (feminino)

1.360

240 
 

340 
60
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS

DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES PONTUAÇÃO

MÓDULO I - CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa / Interpretação de texto 10 10

Raciocínio Lógico 10 10

Atualidades / História do Ceará 10 10

Noções de administração pública / Ética no serviço público 10 10

40

MÓDULO II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Direito Constitucional / Direitos Humanos 12 12

Noções de Direito Penal Militar / Processo Penal Militar 10 10

Noções de Direito Penal 06 06

Noções de Criminologia 06 06

Segurança Pública 06 06

40

TOTAL 80

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

Será considerado aprovado o candidato que, na Prova Objetiva, cumulativamente:
a) Obtiver no mínimo 20 acertos no Módulo II, Conhecimentos Específicos;

b) Obtiver no mínimo 20 acertos no Módulo I, Conhecimentos Básicos.
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de CARGO E ESPECIALI-
DADE DO CARGO elaborado com base no edital e nas estatísticas de incidência de 
questões por disciplinas. Por isso, é um curso focado no que realmente é cobrado 
em prova, ou seja, os assuntos dentro das disciplinas já estão organizados na ordem 
do que mais tem chance de cair na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca BANCA ORGANIZADORA tem cobrado 
nos últimos anos:
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Segurança Pública
Garantia do acesso à justiça. 

Noções de Direito Penal Militar / Processo Penal Militar
Não foi possível delimitar o percentual de incidência de assuntos cobrados 

devido ao número de questões.

Noções de Criminologia
Não foi possível delimitar o percentual de incidência de assuntos cobrados 

devido ao número de questões.
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5. ETAPAS

CARÁTER

• Classificatório e eliminatório.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 80 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha com 5 alternativas.

TEMPO DE EXECUÇÃO DA PROVA OBJETIVA

• 4 horas.

CARÁTER

• Eliminatório.

OBJETIVOS

• O Exame de Saúde objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde 
física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido para 

desempenhar as atribuições.

PROVA OBJETIVA

AVALIAÇÃO DE SAÚDE
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CARÁTER

• Eliminatório.

OBJETIVOS

• A avaliação psicológica tem como objetivo aprovar os candidatos 
que possuam capacidade de raciocínio, habilidades específicas e 

características de personalidade compatíveis com a multiplicidade, 
periculosidade e sociabilidade das atribuições do cargo de Soldado 

da Polícia Militar do Estado do Estado do Ceará.

APLICAÇÃO

• A avaliação psicológica será realizada em 02 (duas) tentativas, elim-
inatórias, podendo ocorrer em um ou mais dias, com o objetivo de 

levantar características psicológicas, que se traduzem em capacidade 
para:

• Solução de problemas;
• Utilização de funções psicológicas necessárias ao desempenho no 

cargo;
• Adaptação e adequação de características individuais às atividades 

inerentes ao cargo.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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CARÁTER

• Eliminatório.

APLICAÇÃO

• O Exame de Capacidade Física será realizado em uma única fase, con-
templando dois dias. 

• No primeiro dia será realizado o teste de flexão abdominal e corrida 
de 12 minutos.

• No segundo dia será realizada a flexão dinâmica/estática de braço 
na barra fixa e corrida de 50 metros.

• Os candidatos terão 02 (duas) tentativas de realizar os testes, com 
exceção da corrida de 12 minutos que será realizada em apenas 01 

(uma) tentativa.

PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) - Primeiro dia

SEXO EXERCÍCIO FORMATO SEXO EXERCÍCIO FORMATO

MASCULINO

ABDOMINAL 
(60 segundos)

≥36 
repetições

FEMININO

ABDOMINAL 
(60 segundos)

≥28 
repetições

CORRIDA 
(2.400m) ≤12’00” CORRIDA 

(1.800m) ≤12’00”

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) - Segundo dia

SEXO EXERCÍCIO FORMATO SEXO EXERCÍCIO FORMATO

MASCULINO

FLEXÃO 
DINÂMICA DE 

BRAÇO
≥4 repetições

FEMININO

FLEXÃO 
ESTÁTICA DE 

BRAÇO
≥8 segundos

CORRIDA 
(50m)

≤8”50 
segundos

CORRIDA 
(50m)

≤10 
segundos
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 16/08/2021 até 15/09/2021 

• http://netstorage.fgv.br/pmce21/Edital_de_abertura_
PMCE_publicacao_03.08.2021.pdf 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$ 120,00  

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-pm-ce-2021-confira-todos-os-detalhes-do-
edital-publicado-da-policia-militar-do-ceara/

DATA DA 
PROVA • 07/11/2021 



12

CANAIS 
 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

BONS ESTUDOS!




