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1. APRESENTAÇÃO 

O CBM-AP publicou edital para a realização de concurso público para o 
cargo de SOLDADO BOMBEIRO MILITAR.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
FCC - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

REMUNERAÇÃO 
Remuneração do Soldado de  
2ª classe (durante curso de formação): R$ 2.827,00
 
Remuneração do Soldado  
1ª classe (após curso de formação): R$ 5.313,18

ESCOLARIDADE
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino 
médio ou equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC).
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2. VAGAS 

SOLDADO 
BOMBEIRO 

MILITAR
TOTAL:

PARA CADASTRO DE 
RESERVA

 

1.500
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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 SOLDADO BOMBEIRO MIL-
ITAR 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 FCC tem cobrado nos últimos anos:
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5. ETAPAS

NÚMERO DE QUESTÕES

• 60 questões.

PONTUAÇÃO

• Cada questão da prova objetiva valerá 1,00 (um) ponto.
• A prova objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 60,00 (sessenta).

CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

• Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver, simultaneamente:
• no mínimo, 60% de acerto na prova;

•  não tiver zerado em nenhuma das disciplinas;
• estiver classificado até a 1.500ª (milésima quingentésima) posição.
• Serão considerados habilitados todos os candidatos empatados na 

1.500ª (milésima quingentésima) posição de classificação.

FORMATO DE QUESTÃO

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

PROVA OBJETIVA
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PROVA OBJETIVA

DOCUMENTOS

• Os candidatos classificados na 1ª Fase – Exame de Conhecimentos (Prova 
Objetiva) serão convocados, por Edital, para comparecerem à 2ª Fase - Ex-

ame Documental, de caráter eliminatório, munidos de 02 (duas) fotos 3x4 e 
dos seguintes documentos:

• Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, devidamente 
registrado, original e cópia, expedido por órgão competente. Caso o can-

didato não possua o certificado de conclusão ou equivalente, serão aceitas 
Declarações que atestem ser o candidato aluno do respectivo nível de 

ensino, sendo obrigatória a apresentação do certificado de conclusão do 
ensino médio ou equivalente no ato da matrícula do curso de formação;

• Cédula de Identidade, original e cópia;
• Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 

eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral, original e cópia;
• Documento militar, se do sexo masculino, original e cópia;

• CPF, original e cópia;
• Declaração de vínculo empregatício com a União, Estados e Municípios;
• Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água, internet 

ou de telefonia) no próprio nome, em nome dos pais, ou com declaração 
reconhecida de cedência de moradia, acolhida ou mesmo cópia do contra-

to de locação, original e cópia;
• Certidões negativas de antecedentes criminais (original), expedida: pela 

Justiça Estadual e Federal do Estado do Amapá, pela Justiça Estadual e Fed-
eral do Estado onde residir o candidato e da Justiça Militar Federal.

• Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Técnico Científi-
ca do Estado onde reside o candidato e certidão de antecedentes criminais 

expedida pela Polícia Federal;
• Comprovante de inscrição no PIS, PASEP ou NIT original e cópia.
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AVALIAÇÃO  DE CAPACIDADE FÍSICA

DESCRIÇÃO

• A Avaliação das Capacidades Físicas, de presença obrigatória e de 
caráter eliminatório, será realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, 
por subcomissão designada para este fim específico, e visa avaliar 

a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organica-
mente, as exigências da prática de atividades físicas e demais exigên-

cias próprias da função bombeiro militar.
• O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem 

determinados, com roupa apropriada para a prática de educação 
física, munido de atestado médico (original ou cópia autenticada em 
cartório), emitido no prazo máximo de 30(trinta) dias antes da real-

ização do teste.
• Avaliação das Capacidades Físicas seguirá as prescrições contidas no 

Decreto nº 2.100, de 27 de abril de 2022 e suas alterações, onde suas 
especificações serão disponibilizadas quando da publicação dos ed-

itais convocatórios.

AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO

• A Avaliação Psicológica tem por objetivo analisar as condições psi-
cológicas do candidato, suas características e aptidões para frequen-
tar o curso de formação, de acordo com o perfil exigido para o cargo 

de Soldado do Quadro de Praças Combatentes, conforme descrito 
no Decreto nº 2.100, de 27 de abril de 2022 e suas alterações, onde 

suas especificações serão disponibilizadas quando da publicação dos 
editais convocatórios.
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EXAME DE SAÚDE

• Os candidatos serão submetidos à Junta Médica do Centro de Saúde 
do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, onde será avaliada a sua 
condição física com o objetivo de verificar as condições de saúde e 
constituição física do candidato para desempenho das tarefas iner-

entes ao cargo de Soldado-QPCBM.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO

• A Investigação Social, de caráter eliminatório, procedida por meio de 
verificação de informações sobre a vida pregressa do candidato, será 
feita pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Investigação Social seguirá 
as prescrições contidas no Decreto nº 2.100, de 27 de abril de 2022 
e suas alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas 

quando da publicação dos editais convocatórios.

LINK DO SIMULADO NO SITE DE QUESTÕES DO APROVA

• CLIQUE AQUI

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/simulado-express/nome/CBM-AP%20-%20Corpo%20de%20Bombeiros%20Militar%20do%20Estado%20do%20Amap%C3%A1
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 09/05/2022 a 10/06/2022 

• https://www.concursosfcc.com.br/concursos/
seaap222/index.html 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$100,00

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-cbm-ap-2022

DATA DA 
PROVA • 24/07/2022
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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/



