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Quer ser aprovado no concurso do ColÃ©gio Militar do Rio de Janeiro? Estude com quem mais
aprova! Clique aqui e saiba mais!
O ColÃ©gio Militar do Rio de Janeiro divulgou o resultado contendo a lista dos alunos
classificados (nÃ£o eliminados) na prova de matemÃ¡tica para ingresso no 6Âº ano do ensino
fundamental.
Clique aqui e veja o resultado da primeira fase do concurso.
PROVAS E GABARITOS DE LÃ•NGUA PORTUGUESA
TambÃ©m fez divulgaÃ§Ã£o da prova como os respectivos gabaritos de lÃ-ngua portuguesa
para ingresso no 6Âº ano e ensino mÃ©dio (alunos cursando o 9Âº ano do ensino
fundamental).
Clique aqui e veja as provas com os gabaritos.
Abaixo segue o resumo das informaÃ§Ãµes relativas ao processo seletivo do ColÃ©gio Militar
do RJ.
O processo seletivo para a matrÃ-cula no 6Â° Ano Â– EF e no 1Âº Ano Â– EM do CMRJ visa
Ã avaliaÃ§Ã£o e Ã
classificaÃ§Ã£o do(a)s candidato(a)s, selecionando os que demonstrarem condiÃ§Ãµes
compatÃ-veis com as
exigÃªncias decorrentes das atividades previstas nos documentos curriculares dos ColÃ©gios
Militares.
O processo seletivo serÃ¡ composto das seguintes etapas:
I Â– exame intelectual (EI), de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, para todos o(a)s
candidato(a)s
inscrito(a)s;
II Â– revisÃ£o mÃ©dica e odontolÃ³gica, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio; e
III Â– comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos do(a)s candidato(a)s, de carÃ¡ter
eliminatÃ³rio.
A classificaÃ§Ã£o geral dos aprovados no exame intelectual do CMRJ, jÃ¡ finalizado, serÃ¡
estabelecida
numa relaÃ§Ã£o, com base na ordem decrescente das notas finais do EI (NF/EI) obtidas
pelo(a)s
candidato(a)s. Essa relaÃ§Ã£o constituir-se-Ã¡ na referÃªncia para convocaÃ§Ã£o para as
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demais etapas e
preenchimento das vagas.
O exame intelectual (EI) constarÃ¡ de provas escritas, a serem realizadas nos locais e
horÃ¡rios
previstos no calendÃ¡rio anual do processo seletivo, e aplicadas a todos o(a)s candidato(a)s
inscrito(a)s. VersarÃ¡ sobre as disciplinas e assuntos relacionados no edital de abertura do
concurso.
As provas do EI serÃ£o as seguintes:
1Âª Fase Â– 10 SET 17:
I Â– MatemÃ¡tica Â– composta de questÃµes objetivas (itens de mÃºltipla escolha), com
duraÃ§Ã£o mÃ¡xima
de 03 (trÃªs) horas;
II Â– LÃ-ngua Portuguesa Â– composta de questÃµes objetivas (itens de mÃºltipla escolha) e
de uma
produÃ§Ã£o textual (redaÃ§Ã£o), com duraÃ§Ã£o mÃ¡xima de 03 (trÃªs) horas, que serÃ¡
realizada somente pelos candidato(a)s aprovado(a)s na prova de MatemÃ¡tica.
ObservaÃ§Ã£o: A redaÃ§Ã£o representarÃ¡ 30% (trinta por cento) do grau de lÃ-ngua
portuguesa.
Os locais e horÃ¡rios das provas serÃ£o definidos apÃ³s o tÃ©rmino das inscriÃ§Ãµes e
constarÃ£o no
CartÃ£o de ConfirmaÃ§Ã£o de InscriÃ§Ã£o (CCI)
Site do ColÃ©gio Militar do RJ
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