
MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO  BRASILEIRO

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

FICHA DE ORIENTAÇÃO GERAL AOS CANDIDATOS PARA O EXAME INTELECTUAL/2021

PROVA LOCAL DATA HORÁRIO CONSULTA

Exame
Intelectual/2021

Colégio Militar do
Recife

26/JAN/2021 14:00h às 18:00h
NÃO

AUTORIZADA

DISCIPLINA ASSUNTOS

MATEMÁTICA

- Trigonometria;
- Análise combinatória e probabilidade;
- Sequências;
- Geometria plana;
- Geometria espacial;
- Geometria analítica;
- Porcentagem;

- Resolução Problema 
- Ângulos;
- Funções elementares;
- Exponencial e logaritmo;
- Matrizes, determinantes e sistemas lineares;
- Números complexos;
- Polinômios e equações polinomiais.

PORTUGUÊS

a) Gramática e Interpretação de texto
- Interpretação de texto;
- Acentuação Gráfica e Crase;
- Ortografia;
- Homônimos e Parônimos;
- Colocação Pronominal;
- Concordância Verbal e Nominal;
-Pontuação;
-Morfologia e sintaxe.

b) Redação
 - Elaborar uma dissertação sobre assunto da 

atualidade.

GEOGRAFIA

a) Geografia Geral
- Continentes e rios;
- Aspectos atuais da Economia Mundial;
- Globalização, Urbanização e 

Demografia;
- Energia.

                           b) Geografia do Brasil
- Aspectos Demográficos;
- Aspectos Econômicos;

HISTÓRIA DO
BRASIL

a) História do Brasil
     - Colonização do Brasil;
     - Independência;
     - Primeiro Reinado 

- Período Regencial;
- Segundo Reinado;
- República Velha;
- Era Vargas

REDAÇÃO Elaboração de uma dissertação sobre um tema, proposto na prova, de um assunto da atualidade.

CONSTITUIÇÃO
DA AVALIAÇÃO

40 (quarenta) questões objetivas, tipo múltipla escolhas com 5 (cinco) opções, e 1 (uma) 
redação.

Obs:

Visando à proteção individual e coletiva, e como medida de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da COVID19, de acordo
com o previsto no art. 3A da Lei Federal nr 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei
Federal nr 14.019, de 2 de julho de 2020, o uso de máscara facial será obrigatório para todos os
candidatos durante todo o tempo de permanência no local de prova.

O candidato deverá utilizar máscara de proteção facial em tecido, descartável ou reutilizável,
mantendo a boca e o nariz cobertos.

O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora
em relação ao início do EI, na data prevista, considerando o horário oficial de Brasília, munido
de seu documento de identificação (original e dentro da validade).
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