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CONCURSO DE PM-BA 

CARGO: SOLDADO - CBMBA 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

DATA DE REALIZAÇÃO DE CERTAME: 19/01/2020. 

BANCA: IBFC.  

DURAÇÃO: 5 horas. 

FASES DO CONCURSO: 

1ª Etapa: Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, 

de caráter eliminatório e classificatório;  

2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

PROVA OBJETIVA 
 

NÚMERO DE QUESTÕES: 80 - Estilo de múltipla escolha. 

PROVA 

CONHECIMENTOS NÚMERO DE QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÕES 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA 

GERAIS 50 0,8 40 
60 pontos (60%) 

ESPECÍFICOS 30 2,0 60 

PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO 

 

Para a 2ª Etapa: Prova Discursiva o candidato deverá escolher 01 (um) tema entre os 03 

(três) apresentados no momento da prova. 

Para o desenvolvimento da Prova Discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, 

concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado, para efeito de 

avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, estiver 

rasurada, ilegível ou incompreensível ou escrito em língua diferente da portuguesa. 

 

PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se HABILITADO o candidato 

que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

LIMITES DE LINHAS 

• MÍNIMO: 20 linhas; 

• MÁXIMO: 30 linhas. 
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CRITÉRIO DE CORREÇÃO 

ITEM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 
Conhecimento do tema (cobertura dos tópicos 
apresentados: domínio e interrelação entre os conceitos 
centrais do tema proposto) 

20 

2 
Habilidade argumentativa (atualização, originalidade e 
relevância das informações) 20 

3 
Sequência lógica e de organização do pensamento 
(introdução, desenvolvimento e considerações finais) 20 

4 
Coerência e Coesão (pontuação, continuidade e progressão 
de ideias, uso apropriado de articuladores) 16 

5 

Morfossintaxe (relação entre as palavras, concordância 
verbal e nominal, regência verbal e nominal, organização e 
estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos 
e modos verbais e colocação de pronome) 

14 

6 Acentuação e ortografia 10 

 

Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva:  

a) que estiver em branco;  

b) com conteúdo diverso do tema estabelecido;  

c) que fuja da tipologia, tema e proposta da Prova Discursiva;  

d) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com 

espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos 

alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português;  

e) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;  

f) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a 

identificação do candidato.  

g) que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido 

OBSERVAÇÕES: 

• A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra LEGÍVEL, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente, não sendo 

permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 

candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização 

das provas.  

• Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que 

for escrito fora do local apropriado e/ou que tiver extensão inferior ao mínimo de 

linhas estabelecido ou ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Compreensão e interpretação de textos.       

2. Tipologia textual e gêneros textuais.       

3. Ortografia oficial.       

4. Acentuação gráfica.       

5. Classes de palavras.       

6. Uso do sinal indicativo de crase.       

7. Sintaxe da oração e do período.       

8. Pontuação.       

9. Concordância nominal e verbal.       

10. Regência nominal e verbal.       

11. Significação das palavras.       
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Noções de Lógica.      

2. Diagramas Lógicos: conjuntos e elementos.       

3. Lógica da argumentação.       

4. Tipos de Raciocínio.       

5. Conectivos Lógicos.       

6. Proposições lógicas simples e compostas.       

7. Elementos de teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade.       

8. Resolução de problemas com frações, conjuntos, porcentagens e sequências com números, figuras, 
palavras.  
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CIÊNCIAS NATURAIS 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Visão unificada do mundo físico, químico e biológico, com base nos aspectos do funcionamento e 
da aplicação de conhecimentos às situações encontradas na vida cotidiana.  

     

2. Estabelecimento de relações entre os vários fenômenos e as principais leis e teorias da Física, 
relacionando o conhecimento e a compreensão de seus princípios, leis e conceitos fundamentais à 
vida prática.  

     

3. Identificação de compostos químicos, correlacionando estruturas, propriedades e utilização 
tecnológicas.  

     

4. Aplicações modernas de materiais e de substâncias químicas.       

5. Realização de cálculos envolvendo variáveis, tabelas, equações, gráficos, a partir de leis e de 
princípios de conhecimentos químicos relacionados à vida diária.  

     

6. Compreensão da organização da vida em seus diferentes níveis de expressão. Interpretação da 
biodiversidade manifesta as estruturas especializadas de plantas e de animais.  

     

7. Análise do potencial de utilização de ecossistemas naturais.       

8. A vida em seu contexto ecológico.       

9. Os fundamentos da ecologia: a biosfera, a grande teia da vida.      

10. As estratégias ecológicas de sobrevivência.       

11. Interferência do homem na dinâmica dos ecossistemas.       

12. Saúde e vida: epidemias e endemias no Brasil.       

13. Natureza mutável e o contexto de transformações contínuas.       

14. A tecnologia a serviço do desenvolvimento social e da manutenção da vida no planeta.       
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ATUALIDADES 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Globalização: conceitos, efeitos e implicações sociais, econômicas, políticas e culturais.       

2. Multiculturalidade, Pluralidade e Diversidade Cultural.       

3. Tecnologias de Informação e Comunicação: conceitos, efeitos e implicações sociais, econômicas, 
políticas e culturais.  
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INFORMÁTICA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos (Word, Writer), planilhas 
(Excel, Calc), apresentações (PowerPoint, Impress); Microsoft Office (versão 2007 e superiores), 
LibreOffice (versão 5.0 e superiores).  

     

2. Sistemas operacionais Windows 7, Windows 10 e Linux.       

3. Organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.       

4. Atalhos de teclado, ícones, área de trabalho e lixeira.       

5. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados à Internet e intranet.  

     

6. Correio eletrônico.       

7. Computação em nuvem.       
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IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Constituição da República Federativa do Brasil (art. 1°, 3°, 4° e 5°).       

2. Constituição do Estado da Bahia, (Cap. XXIII "Do Negro").       

3. Lei federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial).       

4. Lei federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Define os crimes resultantes de preconceito de raça 
ou de cor) e Lei federal n° 9.459, de 13 de maio de 1997 (Tipificação dos crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor).  

     

5. Decreto federal n° 65.810, de 08 de dezembro de 1969 (Convenção internacional sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação racial).  

     

6. Decreto federal n° 4.377, de 13 de setembro de 2002 (Convenção sobre a eliminação de todas as 
formas de discriminação contra a mulher).  

     

7. Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e alterações propostas pelas 
Leis nº 13.827/2019, 13.871/2019 e 13.882/2019.  

     

8. Código Penal Brasileiro (art. 140).       

9. Lei federal n° 9.455, de 7 de abril de 1997 (Crime de Tortura).      

10. Lei federal n° 2.889, de 1 de outubro de 1956 (Define e pune o Crime de Genocídio).       

11. Lei federal nº 7.437, de 20 de dezembro de 1985 (Lei Caó).       

12. Lei estadual n° 10.549, de 28 de dezembro de 2006 (Secretaria de Promoção da Igualdade Racial), 
alterada pela Lei estadual n° 12.212, de 04 de maio de 2011.  

     

13. Lei Federal nº 10.678, de 23 de maio de 2003, com as alterações da Lei federal nº 13.341, de 29 
de setembro de 2016 (Referente à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República).  
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Constituição da República Federativa do Brasil: Poder Constituinte.       

2. Dos princípios fundamentais.       

3. Dos direitos e garantias fundamentais: Dos direitos e deveres individuais e coletivos, Da 
nacionalidade, Dos direitos políticos.  

     

4. Da organização do Estado: político-administrativa, Da União, Dos Estados federados, Do Distrito 
Federal e dos Territórios.  

     

5. Da administração pública: Disposições gerais, Dos servidores públicos, Dos militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios.  

     

6. Da organização dos poderes: poder Legislativo, Congresso Nacional, atribuições do Congresso 
Nacional, Da Câmara dos Deputados, Do Senado Federal, Do Poder Executivo, Do Presidente e do 
Vice-Presidente da República (atribuições do Presidente da República).  

     

7. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. 8. Do Poder Judiciário: disposições 
gerais, funções essenciais à Justiça.  

     

8. Ministério Público.       

9. Da defesa do Estado e das instituições democráticas: estado de defesa e do estado de sítio, Forças 
Armadas, segurança pública.  

     

10. Constituição do Estado da Bahia: servidores públicos militares, segurança pública estadual.       
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Administração pública: conceito e princípios.       

2. Poderes administrativos.       

3. Atos administrativos: conceito, atributos, requisitos, classificação, extinção.       

4. Organização administrativa: órgãos públicos (conceito e classificação), entidades administrativas 
(conceito e espécies), agentes públicos (espécies).  

     

5. Lei estadual nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da 
Bahia). 

     

6. Lei estadual nº 13.202, de 09 de dezembro de 2014 (Institui a Organização Básica do Corpo de 
Bombeiros Militar da Bahia).  

     

7. Lei estadual nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013 (Dispõe sobre a Segurança Contra Incêndio e 
Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia, cria o Fundo Estadual do Corpo de 
Bombeiros Militar da Bahia (FUNEBOM) que altera a Lei estadual nº 6.896, de 28 de julho de 1995, e 
dá outras providências.  

     

8. Decreto estadual nº 16.302, de 27 de agosto de 2015 (Regulamenta a Lei estadual nº 12.929, de 27 
de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Segurança contra Incêndio e Pânico e dá outras 
providências).  
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DIREITO PENAL MILITAR 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar: motim, revolta, conspiração, aliciação para 
motim ou revolta.  

     

2. Da violência contra superior ou militar de serviço.       

3. Desrespeito a superior.       

4. Recusa de obediência.       

5. Oposição à ordem de sentinela.       

6. Reunião ilícita.       

7. Publicação ou crítica indevida.       

8. Resistência mediante ameaça ou violência.       

9. Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar: deserção, abandono de posto, 
descumprimento de missão, embriaguez em serviço, dormir em serviço.  

     

10. Crimes contra a Administração Militar: desacato a superior, desacato a militar, desobediência, 
peculato, peculato-furto, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, falsificação de documento, 
falsidade ideológica, uso de documento falso.  

     

11. Dos crimes contra o dever funcional: prevaricação.       
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DIREITOS HUMANOS 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1. Precedentes históricos do Direito Humanitário: Liga das Nações e Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).  

     

2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948.       

3. Convenção Americana sobre Direitos Humanos/1969 (Pacto de São José da Costa Rica) (art. 1° ao 
32).  

     

4. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 1° ao 15).       

5. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos/1966 (art. 1° ao 271).       

6. Declaração de Pequim Adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para 
Igualdade, Desenvolvimento e Paz. 

     

7. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio.      


