
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 

COMANDO DE ENSINO POLICIAL MILITAR 

 CEPMG - PROFESSORA AUGUSTA MACHADO 

SÉRIE/ANO:  TURMA(S):  DISCIPLINA: Cidadania  DATA:          /            / 2020 

PROFESSOR (A): SD PM 35017 Vanildo 
 

ALUNO (A): ___________________________________________________________________  N°_____                                                                                                                

 

 

Olá pessoal, por determinação da SES GO o CEPMG PROFESSORA AUGUSTA MACHADO interrompeu suas 

aulas presenciais desde do dia 16/03/2020 para conter o avanço e disseminação da epidemia causada pelo COVID 

19. Por recomendação da Secretaria da Educação manteremos nossas atividades por um regime de aulas não 

presenciais.  

 

Bom questionário a todos 

 

 

Obs: Caso o aluno(a) não consiga imprimir, será aceito copiar as perguntas e respostas no caderno. 
 

                                                
 

QUESTIONÁRIO DE CIDADANIA – 7º, 8º, 9º é 1º ano. 
 

 
 
01 – Conforme o artigo 240 do regimento escolar, descreva a classifique do 3º Uniforme? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

02 – Dentro das previsões de uso dos uniformes do artigo 241 do regimento escolar, descreva em quais 

ocasiões será usado o 5º uniforme? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

03 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo. 

O 4º e o 5º uniforme deverá conter na camiseta bege o nome do aluno, do lado direito, na altura do peito, 

conforme padrão adotado no CEPMG. 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 



04  – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo. 

Uniformes limpos, bem alinhados e passados constituem obrigação de todos aos integrantes do CEPMG. 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

05 - Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo. 

O aluno deverá estar uniformizado corretamente sempre que tiver de comparecer ao CEPMG para tratar de qualquer 

assunto e em qualquer horário, mesmo que particular. 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

06 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo. 

O corte de cabelo padronizado para os alunos (masculino) é denominado “completa cabeleira”. 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

07 - Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

Usa para a parte inferior (nuca) e lateral do crânio, à máquina n.º 02 (dois); e para a parte superior do crânio a máquina 

n.º 04 (quatro). 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

08 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

O corte do cabelo deverá ser feito de dez em dez dias ou quando este apresentar tamanho superior ao padrão 

determinado. 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

09 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

É vedado aos alunos do CEPMG usar tinturas ou descolorir os cabelos de forma alegórica. 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro  (   ) Falso. 



10 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

As alunas do CEPMG deverão seguir os padrões de apresentação individual que segue abaixo:  

§ 1º o cabelo será classificado dentro do padrão curto, médio ou longo, observando-se o seguinte  

 

I. curto: quando seu corte alcançar a linha superior da parte posterior da gola da camiseta (3º Uniforme);  
 

II. médio: quando seu corte não ultrapassar mais que 10 cm após a linha superior da parte posterior da gola da 
camiseta;  

 

III. longo: quando seu corte ultrapassar mais que 10 cm após a linha superior da parte posterior da gola da 
camiseta.  

 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Certo 

(   ) Errado. 

 

11 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

§ 2º Quanto à utilização devidamente uniformizadas:  

 

I. curto: os cabelos deverão ser presos por presilhas na cor preta ou marrom, de modo que estes não 
fiquem soltos sobre o rosto;  
 

II. médio e longo: os cabelos deverão ser presos por “coque”, “rabo-de-cavalo”, ou “rabo-de-cavalo 
trançado de forma simples”, quando a aluna estiver com o 3º uniforme (básico) e 7º uniforme (bata 
farda azul), nos termos deste regulamento;  

 

 

III. Com o 1º uniforme (túnica preta) e 2º uniforme (agasalho) as alunas usarão os cabelos presos nos 
padrões de “rabo-de-cavalo” ou “rabo-de-cavalo trançado de forma simples”.  

 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Certo 

(   ) Errado. 

 

12 - Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

O Comandante e Diretor determinará o uso do “coque”, “rabo-de-cavalo”, ou “rabo-de-cavalo trançado de forma 

simples” quando as discentes estiverem usando o 7º uniforme nas atividades diárias do CEPMG; 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Certo 

(   ) Errado. 

 

 



13 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

As alunas deverão usar somente o “coque”, quando da utilização do 3º uniforme em dias de entrega de alamar e medalha, 

solenidades, visitas, formaturas, eventos oficiais, representações ou desfiles;  

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

14 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

A rede que deverá prender o “coque”, a liga ou elástico que prenderá o tipo “rabo-de-cavalo” ou “rabo-de-cavalo trançado 

de forma simples”, bem como grampos e “tic tac” serão na cor preta ou marrom;  

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

15 – Com relação ao regimento escolar, julgue a afirmativa abaixo 

Em quaisquer ocasiões os cabelos deverão estar arrumados sempre mantidos baixos, de forma que não apresentem 

rebeldes, evitando pontas soltas ou mechas caídas, bem como armações exageradas e indiscretas (tanto para os cabelos 

lisos ou crespos). Se necessário usarão gel ou outro produto para sanar o problema em questão. 

Marque X na opção correta em relação ao texto: 

(    ) Verdadeiro 

(   ) Falso. 

 

 

 

 

 

 

Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e 

quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, a 

persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria 

não chega, faça o que a maioria não faz. (Bill Gates) 

 


