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ENXOVAL DE CADETE 
 
O Cadete deverá ter, para uso próprio, sempre em condições de uso e de ser submetido à revista 
o seu enxoval. 
 

a. 1 (um) terno preto (totalmente preto, liso, sem detalhes, listras ou qualquer outro detalhe), 
camisa branca manga longa e gravata preta; 

b. 2 (duas) camisas brancas manga curta (sem enfeites, símbolos, estampas, bordados, 
detalhes, etc.); 

c. 2 (duas) calças sociais na cor preta (sem enfeites, listras, símbolos, detalhes, etc); 
d. 2 (duas) calças “jeans” azul marinho (sem detalhes, listras, enfeites, ou manchas de 

lavagem do tecido); 
e. 1 (um) um cinto preto com fivela discreta (tamanho não superior à largura nominal do 

cinto); 
f. 5 (cinco) camisetas brancas, para uso diário, de algodão, com meia manga e gola redonda; 
g. 1 (um) quimono tipo “Judô” totalmente branco (sem enfeites, símbolos ou estampas, etc); 

h. 1 (uma) blusa de cor preta manga longa (Moleton gola redonda, sem enfeites e sem 
marcas coloridas); 

i. 1 (um) pijama; 
j. 1 (um) par de sandálias tipo “chinelo” (modelo padrão PM preto, inclusive solado e tiras); 
k. 1 (um) par de tênis com cadarço, de cor branca; 
l. 3 (três) pares de meias, totalmente brancas para ed. física (cano meia canela, sem 

enfeites, marcas coloridas, etc.); 
m. 1 (um) par de sapatos preto, tipo social liso, com cadarço padrão PM masc. (sem enfeites, 

etc.); 
n. 1 (um) par de sapatos preto, tipo mocassim liso salto baixo padrão PM fem. (sem enfeites, 

etc.); 
o. 5 (cinco) pares de meias totalmente pretas para sapato/coturno (masc. e fem.); 
p. 2 (dois) pares de meias finas, cor da pele (fem.);  
q. 1 (um) calção de educação física preto, de brim, poliamida ou similar (sem listras, 

estampas e bolsos); 
r. 2 (duas) toalhas de banho; 
s. 2 (duas) toalhas de rosto;  
t. 1 (um) jogo de talheres e uma caneca de aço inox/alumínio; 
u. 1 (uma) lata de graxa de sapatos cor preta; 
v. 1 (uma) escova para engraxar sapatos/coturnos; 
w. 1 (uma) escova para lustrar sapatos/coturnos; 
x. 1 (uma) lata de polidor para metais dourados (tipo “Kaol”, “Brasso”, etc.); 
y. 1 (um) pano para polimento de metais; 
z. 1 (uma) prancheta tipo eucatex para anotação (tamanho 32,0 cm x 23,0cm aprox.); 
aa. 1 (uma) mochila tamanho médio totalmente preta (sem detalhes, enfeites, estampas 

coloridas ou partes, bolsos e alças de outras cores); 
bb. 1 (uma) lanterna pequena de cor preta com acionamento na parte de trás; 
cc. 1 (um) apito de metal cromado;   
dd. 1 (um) travesseiro branco; 
ee. 2 (dois) lençóis de tecido liso tamanho solteiro cor branca (sem enfeites ou estampas 

coloridas); 
ff. 2 (duas) fronhas de tecido liso cor branca (sem enfeites ou estampas coloridas); 
gg. 2 (duas) colchas de tecido liso tamanho solteiro cor branca (sem enfeites ou estampas 

coloridas); 
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hh. 1 (um) edredon; 
ii. - material didático escolar (caderno, caneta, lápis, borracha, régua, etc.); 
jj. - ferro elétrico; 
kk. - material de costura (inclusive linhas nas cores preta, azul marinho, cáqui e branca). 
ll. - material de higiene pessoal (aparelho de barbear, sabonete, papel higiênico, escova e 

pasta de dentes, pente ou escova de cabelos, etc.). 
mm. - Kit de manutenção de armamento. (chave de fenda, óleo para arma tipo W-40 ou 

similar, escova para limpeza de cano, flanela); 
  

 
 

MATERIAL OPCIONAL 
nn. - espelho (15 cm X 20 cm); 
oo. - saboneteira; 
pp. - grampos de roupa; 
qq. - repelente para insetos; 
rr. - cabides de roupa; 
ss. - saco para roupas sujas. 

 
 

OBSERVAÇÃO 
 

Lembramos que as peças de fardamento/uniforme relacionados acima não poderão conter de 
forma aparente, símbolos, propagandas, marcas/etiquetas, distintivos, etc. não previstos ou em 
desacordo com a legislação em vigor, vindo o aluno a responder disciplinarmente/criminalmente 
pelo uso irregular de fardamento/uniforme. 
Também compõe o enxoval o agasalho completo da PMSC, a ser adquirido durante o Curso. 
 
 
A apresentação na APMT deve se dar com o uniforme previsto nos itens b, c, e, m ou n, o 
ou p, bem como todo o material previsto no enxoval deve ser trazido. 


