
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
CORPO DE BOMBEIROS DO AMAZONAS 

 

                     1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2021 – CBMAM, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a seguinte retificação do Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1 No item 5, INCLUI-SE: 

 

5.24 O candidato não poderá concorrer a mais de um cargo dentre os cargos ofertados neste Edital.  

 

 

2 No item 8, subitens 8.1, 8.2 e 8.8, ONDE SE LÊ:  

 

8.1 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada nos municípios de Humaitá, 

Manaus, Parintins e Tabatinga, no dia 13 de fevereiro de 2022, das 15h às 19:30h, para o cargo de 2º 

TENENTE BOMBEIRO MILITAR, de Nível Superior, segundo o horário oficial da cidade de Manaus/AM.  

 

8.2 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada nos municípios de Humaitá, 

Manaus, Parintins  e Tabatinga, no dia 13 de fevereiro de 2022, das 8h às 11:30h, para o cargo de 

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR, de Nível Médio, segundo o horário oficial da cidade de Manaus/AM.  

 
8.8 O quadro a seguir apresenta as disciplinas e número de questões para o cargo de 2º TENENTE BOMBEIRO 

MILITAR, de Nível Superior:  

DISCIPLINAS NÚMERO DE QUESTÕES 

01. Língua Portuguesa 15 

02. Raciocínio Lógico Matemático 15 

03. Geografia do Amazonas 06 

04. História do Amazonas 10 

05. Física 10 

06. Química 10 

07. Legislação Pertinente ao CBMAM 09 

08. Noções de Direito Constitucional 09 

TOTAL 80 

 
LEIA-SE:  
 

8.1 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada nos municípios de Humaitá, 

Manaus, Parintins e Tabatinga, no dia 12 de fevereiro de 2022, das 14h às 18:30h, para o cargo de 2º 

TENENTE BOMBEIRO MILITAR, de Nível Superior, segundo o horário oficial da cidade de Manaus/AM.  

 



 

 

8.2 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada nos municípios de Humaitá, 

Manaus, Parintins  e Tabatinga, no dia 12 de fevereiro de 2022, das 14h às 17:30h, para o cargo de 

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR, de Nível Médio, segundo o horário oficial da cidade de Manaus/AM.  

 
8.8 O quadro a seguir apresenta as disciplinas e número de questões para o cargo de 2º TENENTE BOMBEIRO 

MILITAR, de Nível Superior:  

DISCIPLINAS NÚMERO DE QUESTÕES 

01. Língua Portuguesa 15 

02. Raciocínio Lógico Matemático 15 

03. Geografia do Amazonas 06 

04. História do Amazonas 06  

05. Física 10 

06. Química 10 

07. Legislação Pertinente ao CBMAM 09 

08. Noções de Direito Constitucional 09 

TOTAL 80 

 

 

3 No item 12, subitens 12.6 e 12.9, “v.”, ONDE SE LÊ:  
 

12.6 O Exame de Aptidão Física constará de cinco provas a serem realizadas em dois dias. 

 

12.9 v. Teste 4 – Natação (25m), para os candidatos dos sexos masculino e feminino: 

Objetivo Avaliar a capacidade de locomoção em meio aquático. 

Desempenho 

mínimo 
Masculino: livre Feminino: livre 

Condições de 

execução 

Posição inicial: livre, estando o candidato dentro da piscina, segurando na 

borda, ou em cima do bloco. 

Execução: o avaliador comandará o início do teste (comando “Atenção! Vai!” 

ou apito) e, concomitantemente, acionará o cronômetro. O candidato deverá 

nadar em estilo livre, à máxima velocidade, a distância total de 50m para 

concluir o teste, sendo então registrado seu tempo final. 

Observações: 

 

a)   caso o candidato queime a largada, ou seja, saia antes da ordem do 

avaliador, o mesmo repetirá o teste; 

b)  se o candidato queimar a largada pela segunda vez será, 

imediatamente, eliminado; e 

c) o traje para este teste será: sunga para o sexo masculino e maiô para o 

sexo feminino.  



 

 

Causas de eliminação 

Não atingir o desempenho mínimo estabelecido; queimar a largada por duas 

vezes; pisar ou apoiar com os pés no fundo da piscina; ou segurar nas bordas 

ou raias. 

 

LEIA-SE:  

 

12.6 O Exame de Aptidão Física constará de quatro provas a serem realizadas em dois dias. 

 

12.9 v. Teste 4 – Natação (25m), para os candidatos dos sexos masculino e feminino: 

Objetivo Avaliar a capacidade de locomoção em meio aquático. 

Desempenho 

mínimo 
Masculino: livre Feminino: livre 

Condições de 

execução 

Posição inicial: livre, estando o candidato dentro da piscina, segurando na 

borda, ou em cima do bloco. 

Execução: o avaliador comandará o início do teste (comando “Atenção! Vai!” 

ou apito) e, concomitantemente, acionará o cronômetro. O candidato deverá 

nadar em estilo livre, à máxima velocidade, a distância total de 25m para 

concluir o teste, sendo então registrado seu tempo final. 

Observações: 

 

a)   caso o candidato queime a largada, ou seja, saia antes da ordem do 

avaliador, o mesmo repetirá o teste; 

b)  se o candidato queimar a largada pela segunda vez será, 

imediatamente, eliminado; e 

c) o traje para este teste será: sunga para o sexo masculino e maiô para o 

sexo feminino.  

Causas de eliminação 

Não atingir o desempenho mínimo estabelecido; queimar a largada por duas 

vezes; pisar ou apoiar com os pés no fundo da piscina; ou segurar nas bordas 

ou raias. 

 

 
4 No Anexo I – Conteúdo Programático, ONDE SE LÊ:  

 
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR  
 
2º TENENTE BOMBEIRO MILITAR  
 



 

 

HISTÓRIA DO AMAZONAS: 1. COLÔNIA: 1.1. As sociedades indígenas na época da conquista: origem e 
distribuição das populações indígenas; Grupos linguísticos e tribais; O modo de vida e a organização dos 
grupos tribais; Estimativas demográficas; 1.2 Conquista e colonização: expedições do século XVII: a de 
Francisco de Orellana e a de Ursúa e Aguirre; ocupação militar: o forte do Presépio e a expulsão dos 
“estrangeiros”; Expedição de Pedro Teixeira; as bases da colonização portuguesa: as bases econômicas; 
organização da força de trabalho indígena; organização e funcionamento da administração do Maranhão e 
Grão-Pará; as ordens religiosas; conflitos internos: missionários X colonos; 
 
LEIA-SE:  

 
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR  
 
2º TENENTE BOMBEIRO MILITAR  
 
HISTÓRIA DO AMAZONAS: 1. COLÔNIA: 1.1. As sociedades indígenas na época da conquista: origem e 
distribuição das populações indígenas; Grupos linguísticos e tribais; O modo de vida e a organização dos 
grupos tribais; Estimativas demográficas; 1.2 Conquista e colonização: expedições do século XVI: a de 
Francisco de Orellana e a de Ursúa e Aguirre; ocupação militar: o forte do Presépio e a expulsão dos 
“estrangeiros”; Expedição de Pedro Teixeira; as bases da colonização portuguesa: as bases econômicas; 
organização da força de trabalho indígena; organização e funcionamento da administração do Maranhão e 
Grão-Pará; as ordens religiosas; conflitos internos: missionários X colonos; 
 
 

5 No Anexo I – Conteúdo Programático, ONDE SE LÊ:  
 

CARGO DE NÍVEL MÉDIO  
 
SOLDADO BOMBEIRO MILITAR  

 
HISTÓRIA DO AMAZONAS: 1. COLÔNIA: 1.1. As sociedades indígenas na época da conquista: origem e 
distribuição das populações indígenas; Grupos linguísticos e tribais; O modo de vida e a organização dos 
grupos tribais; Estimativas demográficas; 1.2 Conquista e colonização: expedições do século XVII: a de 
Francisco de Orellana e a de Ursúa e Aguirre; ocupação militar: o forte do Presépio e a expulsão dos 
“estrangeiros”; Expedição de Pedro Teixeira; as bases da colonização portuguesa: as bases econômicas; 
organização da força de trabalho indígena; organização e funcionamento da administração do Maranhão e 
Grão-Pará; as ordens religiosas; conflitos internos: missionários X colonos; 
 
LEIA-SE:  
 
CARGO DE NÍVEL MÉDIO  
 
SOLDADO BOMBEIRO MILITAR  

 
HISTÓRIA DO AMAZONAS: 1. COLÔNIA: 1.1. As sociedades indígenas na época da conquista: origem e 
distribuição das populações indígenas; Grupos linguísticos e tribais; O modo de vida e a organização dos 
grupos tribais; Estimativas demográficas; 1.2 Conquista e colonização: expedições do século XVI: a de 
Francisco de Orellana e a de Ursúa e Aguirre; ocupação militar: o forte do Presépio e a expulsão dos 



 

 

“estrangeiros”; Expedição de Pedro Teixeira; as bases da colonização portuguesa: as bases econômicas; 
organização da força de trabalho indígena; organização e funcionamento da administração do Maranhão e 
Grão-Pará; as ordens religiosas; conflitos internos: missionários X colonos; 
 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 
 

Manaus, 06 de dezembro de 2021. 

 

 

ORLEILSO XIMENES MUNIZ – CORONEL QOBM 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas 
 


