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1. APRESENTAÇÃO 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará publicou edital 
para a realização de concurso público para o cargo de Praça Bombeiro 
Militar.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
Instituto AOCP.

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$ 3.960,00

ESCOLARIDADE
Certificado ou Atestado de conclusão do Ensino Médio.
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2. VAGAS 

Praça 
Bombeiro 

MilitarTOTAL:

Vagas Masculino

Vagas Feminino

364

41

405
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de PRAÇA BOMBEIRO 
MILITAR 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 Instituto AOCP tem cobrado nos últimos 
anos:
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CBM-PA

Não foi possível a apresentação das estatísticas devido ao número de questões.
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5. ETAPAS

NÚMERO DE QUESTÕES

• 90 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha com 5 alternativas (A,B,C,D,E) e apenas uma resposta 
correta.

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

• O candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
do total de pontos previstos na Prova Objetiva, para ser considerado 

habilitado para prosseguir nas próximas etapas do concurso.

TEMPO DE EXECUÇÃO DA PROVA OBJETIVA

• 5 horas.

DESCRIÇÃO

• A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de 
um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados 

pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um 
prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas 

características intelectivas, motivacionais e de personalidade 
compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade 

inerentes às atribuições das diversas funções institucionais 
do CBM - PA.

PROVA OBJETIVA

EXAME DE AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA
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DESCRIÇÃO

• Exame de Avaliação de Saúde, de caráter exclusivamente eliminatório, 
será realizada por meio de:

• avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de 
exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos 

apresentados pelos candidatos; e
• avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, 

odontológica e antropométrica.

EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE

EXAMES

• flexão de braços na barra fixa (barra pronada);
• abdominal em decúbito dorsal, em 45º;

• flexão de braço no solo;
• corrida de 12 (doze) minutos;

• natação 50 (cinquenta) metros.

PONTUAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA
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INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS 

• Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter exclusivamente 
eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso público, por 
meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a 

fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui 
idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício 

das atribuições inerentes ao cargo de Praça BM.

INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

6. SIMULADOS

LINK DOS SIMULADOS NO SITE DE QUESTÕES DO APROVA

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/simulado-express/nome/CBM-PA%20-%202022%20-%20Soldado%20Bombeiro%20Militar
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7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 03/03/2022 até 07/04/2022 

• https://www.institutoaocp.org.br/concursos.jsp 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$ 68,50

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-bombeiro-pa-2022

DATA DA 
PROVA • 15/05/2022

https://www.institutoaocp.org.br/concursos.jsp  
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/concurso-bombeiro-pa-2022
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/concurso-bombeiro-pa-2022
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BONS ESTUDOS!

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!

https://www.facebook.com/aprovaconcursos
https://www.instagram.com/aprovaconcursos/
https://www.youtube.com/user/aprovaconcursosiesde
https://twitter.com/AprovaConcursos
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
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