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PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO E MATRÍCULA PARA O COLÉGIO MILITAR 

TIRADENTES 

 

GABARITO PROVISÓRIO 

 

Em obediência ao item 2.7 do Edital Normativo Nº 01 - PMDF/DEC/CMT-2020, a Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo torna público o Gabarito Provisório do Exame Intelectual para o ingresso 

no sexto ano (6º ano) do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes da PMDF, para o ano letivo de 

2021.  
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Brasília - DF, 25 de outubro de 2020. 

 

JOSÉ ÍTALO SOARES TOMAZ – TC QOPM 
Comandante do CMT  


