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EPiGRAFE 

"Atividade flsica nao e apenas uma das mais 

importantes chaves para um corpo saudavel. Ela e a 
base da atividade intelectual criativa e dinamica .. ". 

(John F. Kennedy) 



RESUMO 

Trata de urn estudo com objetivo de verificar e analisar os testes fisicos para entrada 

na Policia Militar do Parana. Atualmente, todo candidate realiza tres testes fisicos: o 

schutle run, trac;ao na barra fixa e a corrida de 2400 metros. Foca uma proposta de 

acrescimo de mais urn teste, a implantac;ao da natac;ao, compreendendo a 

relevancia de noc;<>es basicas no meio aquatico dos candidates. Sera demonstrado, 

exemplificado os beneficios da inclusao da natac;ao para o ingresso em instituic;oes 

policiais, contribuindo com essa pratica no desenvolvimento psicol6gico e social do 

policial. 

Palavras-chave: Teste. Capacidade fisica. Policia militar. 



ABSTRACT 

This is a study in order to verify and analyze the physical tests for entry into the 
Military Police of Parana. Currently, every candidate performs three physical tests: 
the Schutter run, pull the bar down and the race of 2400 meters. It focuses on a 
proposed addition of one more test, the deployment of swimming, including the 
importance of basics in the aquatic environment of candidates. It will be 
demonstrated, exemplified the benefits of inclusion of swimming for joining the police, 
contributing to this practice in the psychological and social development of the police. 

Keywords: Test. Physical capacity. Military police. 
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11NTRODUCAO 

Uma das evidencias que o trabalho policial exige urn born condicionamento 

fisico e a realizac;ao de uma prova fisica como parte do processo de selec;ao, o que 

ocorre em praticamente todas as areas de seguranc;a publica. Entretanto, ap6s o 

curso de formac;ao, apenas os policiais-militares sao obrigados a passar por testes 

fisicos peri6dicos. 

Considerando que o trabalho sedentario ocupe grande parte do tempo, a 

atividade policial exige urn determinado grau de aptidao fisica. Segundo Bonneau e 

Brown (1995 apud Hagen, 2006, p.12), "os salva-vidas sao exemplos exagerados de 

algo que tambem se repete no trabalho policial, passam 99% do tempo sentado, 

esperando que algo acontec;a; assim, urn tetraplegico seria capaz de fazer essa 

parte do trabalho". Quando alguem precisa ser salvo, no entanto, e necessario que o 

salva-vidas seja alguem com alto nivel de aptidao fisica e de treinamento especifico. 

Os policiais, de maneira semelhante, tambem precisam usar a forc;a fisica e seu 

treinamento especial apenas em alguns momentos, mas de suma importancia para 

seu trabalho como urn todo. 

Nos Estados Unidos e no Canada, praticas como a exigencia de altura 

minima para os policiais, e a aplicac;ao de testes flsicos nos quais os policiais que ja 

estavam em atividade ha alguns anos nao seriam aprovados, ou para os quais nao 

se demonstrasse uma vinculac;ao com as tarefas a serem desempenhadas, 

passaram a ser questionadas judicialmente a partir da decada de 1970. Assim, 

desenvolveram-se testes fisicos baseados em analises das tarefas efetivamente 

realizadas pelos policiais, tais como os canadenses POPAT (Police Officers' 

Physical Abilities Test), utilizado na Columbia Britanica, ou o TAPE (Test d'Aptitude 

Physique Essentielle), aplicado em Quebec (Bonneau e Brown, 1995; Anderson, 

Plecas e Segger, 2001 ). A ideia desses testes e de selecionar individuos com 

capacidade fisica para executar todos os movimentos que o trabalho policial pode 

demandar, independente de genero ou idade. Alem disso, tambem podem servir 

para orientar as atividades fisicas dos policiais com mais tempo de servic;o, no 

sentido de manterem niveis de aptidao compativeis com as necessidades de seu 

trabalho. 
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No Brasil, essa e uma questao que ainda nao esta colocada, ou seja, ainda 

nao faz parte do debate academico e das disputas judiciais envolvendo os concursos 

publicos para ingresso nas carreiras policiais. No Parana, a exigencia de estatura 

minima para ingresso na Corpora<;ao nao existe mais; e os testes fisicos abrange 

tanto para soldado como tambem para aluno oficial. 

0 treinamento fisico tern como objetivo principal facilitar as adapta<;oes 

biol6gicas que aprimoram o desempenho em tarefas especificas. Essas adapta<;oes 

exigem a adesao aos programas de trabalho minuciosamente planejados, com 

aten<;ao focalizada em fatores tipo frequencia e durayao das sessoes de trabalho; 

tipo de treinamento; velocidade, intensidade, dura<;ao e repeti<;ao de atividade, 

intervale de repouso; e competi<;ao apropriada. Esses fatores variam de acordo com 

objetivo do desempenho, porem varios principios de condicionamento fisiol6gicos 

sao comuns as classifica<;oes de desempenho humano (MCARDLE; KATCH; 

KATCH, 2003). 

Os exercicios ajudam o individuo a desenvolver ossos mais fortes, uma 

atitude mental mais positiva, melhorar circula<;ao sanguinea e maior prote<;ao contra 

doen<;as cardiacas e sao tres as necessidades humanas basicas que devem ser 

satisfeitas para se conseguir urn estado de bem-estar total, em que se ap6ia a 

saude: 01 - exercicios; 02 - alimenta<;ao; 03 - equilibrio emocional e repouso 

(COOPER, 1982). 

Os exercicios aer6bicos aumentam a capacidade do organismo na utiliza<;ao 

de oxigenio, tendo como resultado urn refor<;o dos musculos da respira<;ao, fazendo 

com que aumente o fluxo de ar na entrada e saida dos pulmoes, melhorando a 

eficiencia do bombeamento do cora<;ao acarretando em uma farta e rapida 

distribui<;ao de oxigenio no organismo. Os beneficios sao muitos, tonifica todos os 

musculos do corpo, melhora a circula<;ao de urn modo geral e por ultimo, aumentam 

o volume de sangue e numeros de hemacias, ficando assim mais eficiente na sua 

tarefa de transporte de oxigenio. (COOPER, 1972). 

A atividade policial envolve a realizayao de atividades diversificadas do ponto 

de vista da atividade fisica. Dependendo da fun<;ao, o individuo pode passar varias 

horas sentado diante do computador em uma Organiza<;ao Militar, como tambem 

pode expor-se a situa<;oes fisicamente arriscadas, tais como conduzir autom6veis ou 

motocicletas em alta velocidade, usar a for<;a para conter uma pessoa ou envolver-
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se em confrontos armadas, sendo assim eles ocupam urn grande espa~ nas 

representayaes construidas sobre sua atividade. 

De forma coerente com a ideia de que ha urn componente relacionado a 
atividade fisica no trabalho policial, os processes seletivos para as policias 

brasileiras envolvem, na ampla maioria dos casos, uma etapa com a aplicayao de 

testes fisicos. A justificativa usual para esses testes e verificar se os candidates 

gozam de saude fisica e se estao em condic;oes de participar do treinamento 

necessaria para o uso de armas de fogo e para a execuyao de atividades como 

algemar urn suspeito ou permanecer varias horas caminhando pelas ruas, no caso 

do policiamento ostensive. Apresentam-se a seguir exemplos dos testes realizados 

em algumas unidades da Federay8o. 

A proposta deste trabalho, por meio de referencias bibliograficas e pesquisas 

da literatura fisio16gica, sera analisar os testes atuais e comparar com os de outras 

instituiyaes militares e civis, apresentando exemplos dos testes realizados em 

algumas unidades da Federac;ao, assim explanando a importancia da inclusao da 

natayao no testes para ingresso na policia. 
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2 DELIMITACAO DO PROBLEMA 

Quais seriam os melhores e mais eficientes testes fisicos a serem aplicados 

aos candidatos que pretendem entrar na Policia Militar do Parana? 

Todas as Policias Militares do Brasil utilizam o exame de teste fisico para 

ingresso de seus candidatos, entretanto nao existe uma padronizayao para a 

realizayao desses testes, haveria possibilidade de padronizar os testes fisicos por 

meio do Conselho de Comandantes Gerais das Policias Militares do Brasil? 

0 serviyo policial atua em varias situayoes de emergencia, em algumas vezes 

o PM de plantao se depara com ocorrencias em que a vitima encontra-se dentro de 

lago, rio ou c6rrego, necessitando de socorro para salvar sua vida, seja numa 

eventualidade de calamidade publica ou numa ocorrencia rotineira. 0 policial precisa 

agir e para isso sera que ele precisa ter noyoes de natayao? Ou ainda de 

salvamento aquatico? 

Seria necessaria para ingresso nas policias militares do Brasil, a realizayao de 

urn teste de natayao? Delimitando tempo ou nao? Para soldado e para Cadete? 
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3 JUSTIFICATIVA 

Nunca se falou tanto nos meios de comunicac;ao sobre saude como nos dias 

atuais, sabe-se que o ser humano precisa atender certos t6picos essenciais no seu 

cotidiano para que tenha uma boa qualidade de vida, isso inclui alimentac;ao 

balanceada, hidratac;ao correta, tempo de repouso, lazer, ausencia de vicios: drogas, 

fumo e alcool, pratica de exercicios com orientac;ao eo sono. 

Nesse contexto, as instituic;oes publicas e privadas precisam perceber que a 

aquisic;ao de urn born funcionario, passa tambem pela necessidade de uma 

compleic;ao fisica e ainda requer urn trabalho permanente e regular de exercicios 

fisicos para sua melhora em suas atribuic;oes profissionais, saude, bern - estar, 

mental fisico e emocional. 

Para a pratica constante de bons policias em suas missoes e indispensavel 

adquirir homens e mulheres que tenham excelente preparac;ao de suas capacidades 

fisicas, sendo assim sera necessaria selecionar por meio de urn eficiente teste fisico. 

De forma coerente com a ideia de que ha urn componente relacionado a atividade 

fisica no trabalho policial, os processos seletivos para as policias brasileiras 

envolvem, na ampla maioria dos casos, uma etapa com a aplicac;ao de testes fisicos. 

A justificativa usual para esses testes e verificar se os candidatos gozam de 

saude fisica e se estao em condic;oes de participar do treinamento necessaria para o 

uso de armas de fogo e para a execuc;ao de atividades como algemar urn suspeito 

ou permanecer varias horas caminhando pelas ruas, no caso do policiamento 

ostensive. 

A presente pesquisa revestiu-se de importante relevancia, pois muitos 

estudos sao realizados sobre os beneficios da atividade fisica para o servic;o policial 

e, neste estudo traz a tona qual seria o melhor teste para selecionar os candidatos 

que desejam ser policiais militares. 
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4 OBJETIVOS DO ESTUDO 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar quais seriam os testes fisicos mais eficientes para selecionar os 

candidates para a Policia Militar do Parana e, demonstrar os beneficios da 

implantayao da natayao como requisite para o ingresso na Policia Militar. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Verificar quais os tipos de testes de aptidao fisica e exigido em outros 

estados brasileiros e comparar com a Policia Militar do Estado do Parana; 

b) Analisar os testes fisicos atuais exigidos pela Policia Militar do Parana; 

c) Estabelecer urn padrao de protocolo para a realizayao dos testes fisicos 

para o ingresso nas Policias Militares do Brasil; 

d) Analisar o acrescimo de mais urn teste na seleyao de candidates para a 

Policia Militar, a implantayao da natayao. 
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5 METODOLOGIA 

Para dar suporte te6rico a pesquisa, este trabalho adotou uma linha de 

pesquisa explorat6ria, nao-experimental com pesquisa bibliografica de varios 

autores, que tratam dos testes fisicos para o ingresso na Policia Militar do Parana. 

Dentre esses autores destacam-se: Castro Hoffmann, Celafisc, Guedes, Madureira, 

entre outros. Buscou-se tambem, em peri6dicos e sites especificos subsidios que 

fundamentassem o estudo. Foi realizado ainda urn comparativo dos testes fisicos da 

nossa Corpora9ao com as demais Policias Militares do Brasil, incluido tambem a 

Policia Federal, Policia Rodoviaria Federal, Policia Civil do Parana e Guarda 

Municipal de Curitiba. 

Todas as fontes e documentos pesquisados foram analisados e 

sistematizados de forma a estabelecer, didaticamente, uma sele9ao nas informa9oes 

de modo a enfatizar cada um dos objetivos especificos. 

Como a questao da seleyao dos candidatos para o ingresso na Policia Militar 

nao e somente a responsabilidade da banca examinadora, mas e de todos 

envolvidos, procurou-se analisar a real necessidade dos testes ora exigidos, para 

que possa surtir melhor efeito na seleyao dos novos candidatos. 

Para responder ao problema exposto, fez-se necessaria uma analise 

comparativa entre o que esta sendo cobrado atualmente, com a proposta que sera 

exposta ao final deste trabalho. Foi procurado relacionar os testes de outras 

corpora9oes como nosso, tais compara9oes sempre sendo embasadas nos autores 

citados no trabalho. Foi procurado tambem pesquisar sobre a importancia e seus 

beneficios da nata9ao, trazendo a uma nova realidade no contexto policial militar. 
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6 REVISAO DA LITERATURA 

6.1 POLfCIAS MILITARES ESTADUAIS BRASILEIRAS 

No Brasil as Policias Militares Estaduais sao forc;as de seguranc;a publica, as 

quais tern por func;ao primordial o policiamento ostensivo e a preservac;ao da ordem 

publica no ambito dos Estados. Subordinam-se aos governadores e sao, para fins de 

organizac;ao, forc;as auxiliares e reserva do Exercito Brasileiro, e integram o sistema 

de seguranc;a publica e defesa social do Brasil. Seus integrantes sao denominados 

militares estaduais, assim como os membros dos Corpos de Bombeiros Militares. 

Com o fim do Governo Militar na decada de oitenta, as pollcias militares 

voltaram-se para o objetivo de recompor suas pr6prias identidades, fortemente 

marcadas pela imagem da repressao dos dois longos periodos de regime de 

excec;ao (de 1930 a 1945, e de 1964 a 1988). 

Sabemos que o servic;o policial nao se limita somente ao policiamento 

ostensivo preventivo e sim a uma gama muito grande de ac;oes, nas quais a 

existencia dos direitos sociais e fundamentada na capacidade policial de promover o 

bern comum, entao podemos definir a policia como: 

Orgao publico, que representando o poder do estado, fiscaliza o 
cumprimento das leis, visando a preservayao da ordem publica, impondo, se 
necessaria, por meio do uso da forc;a, restric;oes de liberdade, nos limites da 
lei. (APOSTILA DO CEL RR KRETCHMER, PG 05). 

A pollcia visa a preservac;ao da ordem publica, sempre pautado no respeito 

aos Direitos Humanos e na protec;ao do cidadao, conforme destaca Cel. Kretchmer, 

sabe-se que: 

E a situac;ao de conviv~ncia pacifica e harmoniosa da populayao, fundada 
em valores eticos, marais e no ordenamento jurldico da nac;ao, estando 
protegida a vida, a incolumidade fisica, o patrimonio e demais direitos e 
garantias individuais e coletivos, assim como as relac;aes sociais e as 
instituic;oes. (APOSTILA DO CEL RR KRETCHMER, PG 05). 
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E a Policia militar que participa de todo ciclo de policia e que tern suas 

atribuiyaes a preven~o e a repressao imediata, atuando como policia administrativa, 

desta forma destacando suas caracteristicas policiais como: 

6.2 FISIOLOGIA 

Atua preventivamente, faz a repressao imediata quando constata o ilicito no 
exercicio da atividade preventiva uso da forge pela policia administrative, 
sua a~o e multiforme, imprevisivel e sem restric;Oes, suas ac;Oes 
demandam grande quantidade de recursos humanos e materiais, atua nas 
areas da seguranga publica, da tranquilidade publica e da salubridade 
publica, aplica san~ees de policia quando a quebra da ordem publica nao 
configurar ilicito penal multas de transite, multas florestais, e atua 
ostensivamente. (APOSTILA DO CEL RR KRETCHMER, PG 06). 

A fisiologia se divide em alguns ramos, nesta pesquisa ficara delimitada a 
Fisiologia do Esforc;o, dividida em duas grandes areas: Fisiologia do trabalho, que 

esta relacionada a atividade profissional; e Fisiologia Desportiva, que esta 

relacionada a atividade fisica. 

A ciemcia hoje e estudada por varios profissionais das mais diversas areas e o 

papel da Fisiologia, ainda que de modo Iento, vern crescendo em varies paises, 

abrangendo a Medicina, para encontrar ou facilitar a recupera~o da saude e a 

Ciencia da Educac;ao Fisica se utiliza da fisiologia para manter a saude e/ou 

melhorar o desempenho humano. 

Tanto a Fisiologia do Trabalho como a Fisiologia Desportiva sao estudadas 

para se conquistar urn maior rendimento e para se evitar lesoes ou complicac;oes no 

organismo, e estas se ajudam mutuamente (STEGEMANN, 1979). 

Quanto a atividade fisica relacionada a saude, consideram-se como respostas 

fisiol6gicas os ajustes temporaries que ocorrem simultaneamente com a exposic;ao 

do individuo ao esforc;o fisico e que desaparecem de forma imediata logo ap6s o 

termino do periodo de realizac;ao do exercicio. Como exemplo, pode-se citar o 

aumento da freqOencia cardiaca a eleva~o da pressao sanguinea que 

acompanham os esforc;os fisicos de baixa a moderada intensidade. No entanto, cada 

uma dessas respostas desaparece logo depois de encerrado o exercicio fisico. 
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Em contrapartida, adaptac;oes fisiol6gicas sao ajustes duradouros que surgem 

em conseqOencia de programas de exercicios fisicos, e que, aparentemente, 

capacitam o organismo a responder de forma mais eficiente em relac;ao ao 

funcionamento organico. Comumente, as adaptac;oes fisiol6gicas somente ocorrem 

ap6s o individuo ter sido submetido por algum tempo a programas de exercicio 

fisico. Urn exemplo de adaptac;ao ao esforc;o fisico de baixa a moderada intensidade 

e a reduc;ao de freqOencia cardiaca de repouso. Essa reduc;ao parece capacitar o 

corac;ao a enviar a mesma quantidade de sangue aos tecidos, levando-o a trabalhar 

com custo energetico menor (GUEDES; GUEDES, 1995). 

6.3 A IMPORTANCIA DO CONDICIONAMENTO F[SICO PARA AS ATIVIDADES 
POLICIAIS MILITARES 

A realizac;ao de qualquer atividade profissional pressupoe a exigencia de 

requisites que possibilitem a execuc;ao de tarefas, com vistas a produc;ao de urn bern 

ou servic;o. 

A preocupac;ao com os resultados tern sido alvo de aprofundados estudos, os 

quais tern sido realizados de forma cientifica, apoiados na Sociologia, na Economia, 

na Psicologia, na Biologia e em outras ciencias afins. 

Modernamente, visando atingir a eficacia, as empresas, sejam elas publicas 

ou privadas, tern buscado elevado grau de especializac;ao em seus empregados e 

funcionarios. 

Em relac;ao a uma organizac;ao como a PoHcia Militar, voltada para a protec;ao 

da vida, da integridade fisica, do patrimonio publico e privado, bern como das 

relac;oes sociais, existe urn grande interesse da populac;ao, que e a sua clientela, de 

que o policial militar seja urn profissional altamente qualificado. 

De igual forma existe interesse da Corporac;ao em prestar urn born servic;o, 

para ser respeitada, dignificada e reconhecida como urn autentico 6rgao de defesa 

social. 

Em termos pessoais, a capacidade profissional e a certeza do dever 

cumprido, proporcionam ao policial militar sentimento de valia pessoal, 

desenvolvendo como conseqOencia uma grande auto-estima. 
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Conforme ensina LITIERER (1969, p.17), a auto-estima "e a aprecia9ao 

intima que urn homem faz de si proprio, que nao tern liga9ao alguma com as 

opinioes que os outros possam ter. E uma medida de si proprio como individuo, em 

termos pessoais e intimas". 

0 homem sabe julgar o seu preparo profissional e, sabe tambem quem e 

responsavel pelo seu adestramento. 

6.3.1 Aspectos gerais do desempenho motor 

A condi9ao basica para urn adequado desempenho motor e o funcionamento 

perfeito de todo organismo. Numa atividade cuja condi9ao fisica exigida encontra-se 

acima da media, como e o caso do policiamento ostensivo, sao decisivos aos 

profissionais atuantes dessa area os seguintes fatores basicos: 

a) constitui9ao fisica - refere-se a altura, ao peso e as propor9oes corporeas. 

Para todas as atividades desportivas existem, basicamente, alguns 

parametres de constitui9ao fisica para o desempenho de melhores performances. 

Assim e que temos para o salto em distancia, pouco peso e pernas alongadas; para 

o basquete, altura acima da media; para o levantamento de peso, os bra9os mais 

curtos; para a ginastica olimpica, o peso relativamente baixo e assim por diante. 

Para a atividade policial militar nao existem parametres definidos, em face de 

uma analise ocupacional, pode-se perfeitamente estabelecer como requisites 

basi cos: 

- Complexao fisica avantajada - uma boa presen9a fisica impoe respeito e 

desestimula a resistencia; 

- Peso proporcional a altura - o excesso de peso reduz a velocidade em 

fun9ao da massa a ser transportada, assim como reduz a resistemcia anaerobica. 

Por outro lado, a pouca massa muscular proporciona uma imagem de fragilidade do 

policial militar. 

b) morfologia e estruturas organicas: 

A morfologia e a estrutura dos 6rgaos, apesar de previamente 
determinadas, podem ser alteradas sob influencia de treinamento 
adequado. Assim, por exemplo, o volume cardiaco pode ser aumentado de 
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algumas centenas de milimetros durante o treinamento de resistencia, bern 
como reduzir-se pelo sedentarismo. A estrutura de urn musculo, ou de urn 
osso, adapta-se tanto qualitativamente quanto quantitativamente, as 
diferentes situayoes de solicitayAo. (HOLLMANN e HETTINGER, 1989, p.6). 

Na pratica, e facilmente observado o desenvolvimento muscular nos 

halterofilistas, assim como a atrofia de musculos imobilizados em fun~ao de fraturas. 

A falta de treinamento reduz a capacidade de resposta. 

c) composi~ao qufmico-organica- os musculos, assim como outros 6rgaos, se 

adaptam no que diz respeito a qualidade e quantidade de seus nfveis energeticos e 

de reservas enzimaticas. Tambem sao importantes o surgimento e o transporte 

energetico, bern como a economia do organismo. 

d) coordena~ao neuro-humoral - o controle neural do musculo que foi treinado 

na execu~ao de determinado movimento, apresenta uma melhoria da coordena~ao, 

quando comparada com urn musculo destreinado. 0 controle humoral tambem e 

influenciado pela a~ao do treinamento. 

0 condicionamento ffsico ideal do policial militar s6 e conseguido por meio do 

treinamento. 

6.3.1.1 Condi~ao ffsica 

Como foi visto, anteriormente, o policial militar desempenha uma vasta gama 

de atividades, nas quais o desempenho ffsico e fundamental. 

Sobre condi~ao ffsica, BARSANTI (1987, p.27) a conceitua como "o estado de 

equilfbrio fisiol6gico conseqOente de uma prepara~ao organica, muscular e articular, 

que esta em fun~ao de uma especialidade esportiva determinada". 

A estrutura e a capacidade de desempenho de urn 6rgao dependem tanto da 

heran~a genetica, quanto da qualidade e da quantidade com as quais ele e exigido. 

De maneira generica, diz-se que organicamente a fun~ao faz o 6rgao. Quanto 

mais intensamente for estimulado dentro de seus limites fisiol6gicos, tanto mais se 

adaptara ao seu trabalho, tanto mais capaz e resistente se tornara. 

0 condicionamento ffsico do policial militar se entende como o conjunto de 

atividades ffsicas que visam a provocar altera~oes fisiol6gicas significativas no 
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organismo, aprimorando a sua aptidao flsica, alem de assegurar a saude flsica e a 

saude mental, bern como contribuir na forma~ao do seu carater, melhorando as suas 

qualidades morais e profissionais. 

0 sedentarismo resulta em manifesta~oes cHnicas e patol6gicas que 

acometem 6rgaos importantes e, as vezes, todo urn sistema como o cardiovascular 

ou o respirat6rio. 

Segundo HOLLMANN e HETIINGER (1989, p.142), foram gastos na 

Alemanha no ano de 1973, cerca de 30 milhoes de marcos alemaes com os 

disturbios circulat6rios, com o afastamento do trabalho e a invalidez precoce. lsto 

num pals do primeiro mundo, onde os padroes de desenvolvimento s6cio-culturais 

sao dos mais expressivos, e existem por parte da popula~ao, cuidados com a saude 

fisica e com a saude mental. 

A condi~ao fisica e fator primordial no desempenho da atividade-fim e para 

que a saude ffsica e a saude mental do policial militar sejam mais eficientes; 

interessa ao Estado, que contara com esta for~a de trabalho, nao despendendo com 

quem nao produz adequadamente. 

6.3.1.2 Qualidades fisicas 

A classifica~o metodol6gica das qualidades fisicas, tambem denominadas 

valencias fisicas, foi apresentada por TUBINO (1979, p.180). Nesse estudo, embora 

reconhecendo a validade de outras classifica~oes existentes, as qualidades ffsicas 

seriam estudadas sob dois aspectos: 

a) qualidades ffsicas preponderantemente desenvolvidas ou obtidas por meio 

do treinamento, chamadas qualidades da forma ffsica. sao elas: 

- for~a: dinamica, estatica e explosiva; 

- resistencia: aer6bica, anaer6bica e muscular localizada; 

- flexibilidade. 

b) qualidades inatas e que seriam apenas aperfei~oadas pelo treinamento, 

denominadas qualidades das habilidades motoras. Sao elas: 

- agilidade; 
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- coordena~o; 

- descontrac;ao: total e diferencial; 

- equilibria: estatico, dinamico e recuperative; 

- velocidade: reac;ao e movimento. 

Para identificar quais sao as qualidades ffsicas indispensaveis a atividade 

policial militar, e imprescindfvel saber o que significa exatamente cada uma delas. 

a) forc;a: pode ser estudada sob diversos aspectos: 

- Fisico: fator de menor importancia neste estudo, forc;a e tudo que modifica o 

estado de inercia de urn corpo. A inercia e a propriedade que possuem os corpos de 

permanecer em repouso ou num determinado movimento, enquanto nao ocorra a 

ac;ao de uma forc;a que altere esse estado. 

- Biol6gico: a luz das ci€mcias ffsicas e naturais, festejados autores, como 

HOLLMANN e HETTINGER (1989, p.475) entendem que a qualidade do musculo e 

dificil conceituar, sendo o entendimento alcanc;ado por meio de seu modo de 

avaliac;ao. Para estes autores, urn musculo desenvolve forc;a por meio da tensao. 

Suas manifestac;oes principais sao as forc;as estaticas, as forc;as dinamicas, as 

resistencias da forc;a e as forc;as explosivas ou potencia. 

- Forc;a estatica ou isometrica: e a capacidade de exercer tensao contra uma 

resistencia sem que se produza movimento. E a chamada forc;a de sustentac;ao, 

onde o comprimento do musculo mantem-se constante. Este tipo de forc;a e utilizado 

nas lutas, ginastica com aparelhos, entre outras atividades. E a mais rara. 

- Forc;a dinamica: e a forc;a repetitiva que se apresenta simultaneamente no 

plano das qualidades, velocidade e resistencia. Este tipo de forc;a e empregado nos 

lanc;amentos, nos saltos, nas corridas, no halterofilismo e nas ginasticas de modo 

geral; pode ser empregada como impulso ou como frenagem. A forc;a dinamica 

representa a capacidade de sustentar uma carga ou suportar, em movimentos 

repetidos, o peso do proprio corpo em urn dado perlodo de tempo. 

- Resistencia da forc;a: e a capacidade de sustentar urn desempenho de forc;a 

por urn determinado perlodo de tempo; e relativa a resistencia de natureza 

anaer6bica e aer6bica. 

- Forc;a explosiva ou potencia: e a capacidade de executar como maximo de 

forc;a e velocidade urn ou mais movimentos sucessivos. Este parametro e func;ao da 
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velocidade de execur;ao do movimento, denominada explosao, e da forr;a 

desenvolvida pelo musculo empregado. 

Numa conceituayao bern abrangente, pode-se dizer que a forr;a e a qualidade 

fisica de urn individuo que permite veneer uma resistencia, utilizando urn musculo ou 

urn grupo muscular. A forr;a depende de fatores mecanicos, fisiol6gicos e 

psicol6gicos. 

Nas atividades policiais, especialmente nas ar;oes repressivas, o policial 

sempre emprega forr;a. 0 que varia e o tipo e a intensidade. A qualidade ffsica da 

forr;a se encontra de alguma forma relacionada a fatores como: 

- Treinamento: uma musculatura ativa tern mais potencial do que uma 

inativa; 

Flexibilidade: o movimento com maior amplitude gera maior 

acelerar;ao e conseqOentemente mais forr;a; 

- Fadiga: quanto mais urn musculo for trabalhado, maior e a sua 

resistencia ao trabalho e melhor e a sua produr;ao; musculatura treinada, 

fadiga retardada; 

- Alongamento: ha maior eficacia na contrar;ao dos musculos 

alongados; 

- Contrar;ao muscular: trabalho positivo (fase concentrica) e trabalho 

negativo (fase excentrica); 

Urn programa adequado de condicionamento fisico desenvolve no policial a 

forr;a sob todos os seus aspectos, tornando-o mais apto e mais eficiente no 

policiamento. 

b) resistencia: 

Existem tres tipos de resistencia, cada qual com caracterfsticas diferentes. 

- Resistencia aer6bica: 

Entende-se por resistencia aer6bica geral, os desempenhos de resistencia 
aer6bica em conseqOencia de trabalho din8mico com a mobiliza~o de mais 
de 1n a 1/6 da musculatura esqueletica geral. A capacidade de 
desempenho com respeito a esta forma de esforc;o e determinada, 
sobretudo, pela capacidade dos sistemas cardiovascular e respirat6rio e 
pelo sistema metab61ico, bern como pelo grau de coordenac;ao dos 
movimentos. (HOLLMANN e HETIINGER 1989, p.318). 
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Os diversos 6rgaos desempenham suas variadas funyoes na tentativa de 

manter a homeostase corporal, ou seja, o equillbrio necessario, e fornecer provisoes 

de energia para urn trabalho continuo. 

- Resistencia aer6bica: e a qualidade fisica que permite ao policial 

militar manter, por Iongo tempo, esforyo de intensidade fraca para media; 

existe o equilibrio entre o consumo e a utilizayao do oxigenio. E empregada 

principalmente no patrulhamento a pe e nas perseguiyoes de Iongo percurso. 

- Resistencia anaer6bica: e a qualidade fisica que permite ao indivfduo, 

esforyo de intensidade media para forte, por urn perfodo curto ou ate de 

media durayao. E uma propriedade que permite realizar urn exercicio, ou uma 

atividade com debito de oxigenio. E a mais empregada pelo policial nas 

diversas modalidades de policiamento, tanto em areas urbanas como na area 

rural, caracterizando-se pelo emprego de corridas com grande velocidade, 

para evitar a fuga de marginais, quando da chegada da viatura em ocorrencia, 

ou, em situayoes de flagrancia de ilfcito penal. 

- Resistencia muscular localizada: E observada a nrvel muscular ou de 

grupo muscular, referindo-se a capacidade de suportar repetidas contrayoes. 

c) flexibilidade: 

Flexibilidade e a qualidade ffsica que permite ao policial militar movimentar 

seus musculos numa amplitude maxima, em funyao da capacidade das suas 

articulayoes e representa o jogo articular de movimentos voluntarios e esta sujeita as 

seguintes limitayoes: 

d) agilidade: 

Estrutura das articulayoes, volume de massa muscular, capacidade de 
elasticidade do musculo, bern como dos tendoes, ligamentos, capsulas 
articulares e a pele. Para os citados autores, exercicios de alongamento 
antes de praticas desportivas podem evitar lesoes, como por exemplo, a 
distensao muscular. (HOLLMANN e HETTINGER 1989, p.249). 

Agilidade e a capacidade ffsica que permite o indivfduo mudar, rapidamente e 

efetivamente, a direyao de urn movimento executado em velocidade. "Agilidade 

permite mudar a posiyao do corpo no menor tempo possfvel. Esta intimamente 

ligada a flexibilidade e equilfbrio". (TUBINO 1979, p.181). 
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Em termos de defesa pessoal, tanto na defesa como no ataque, a agilidade e 

fundamental para o policial militar. 

e) coordenac;ao 

De forma generalizada, pode ser entendida como a qualidade ffsica que 

permite ao policial militar combinar a ac;ao de varios grupos musculares, na 

realizac;ao de uma serie de movimentos, com o maximo de efici€mcia e um minimo 

de gasto energetico. 

A coordenac;ao pode ser melhorada a partir de exercfcios com movimentos 

determinados, que permitem uma boa coordenac;ao da sequencia motora e 

adaptac;ao rapida a um padrao de movimentos. No policiamento, e essencial para 

dominar o preso e imobiliza-lo. 

f) descontrac;ao: 

E a qualidade fisica eminentemente neuro-muscular que se caracteriza pela 

reduc;ao da tonicidade da musculatura esqueletica. Pode ser global ou diferencial. 

g) equilibria: 

E a qualidade que permite controlar o corpo em relac;ao ao seu centro de 

gravidade, assentado sobre uma base, por combinac;ao de ac;oes musculares. 0 

equilibria pode ser dinamico, estatico ou recuperado. 

h) velocidade: 

A velocidade e a relac;ao existente entre um espac;o percorrido e o tempo 

gasto para faze-lo. Quanto menor for o tempo gasto em uma determinada distancia, 

tanto maior e a velocidade. 

Em termos de velocidade, dois aspectos sao fundamentais: rapidez no 

deslocamento e resistencia, que correspondem a capacidade de manter por mais 

tempo a velocidade. 0 policial militar, na atividade de policiamento, necessita destes 

dois requisitos, ou seja, rapidez e resistencia. Ou o policial militar esta preparado, ou 

a impunidade esta garantida. Na atividade policial a velocidade e indispensavel para 

perseguir, dominar, imobilizar e conduzir presos, entre outras ac;oes. 

De forma resumida, pode-se afirmar que o condicionamento ffsico, 

indispensavel a atividade policial militar, depende ainda dos seguintes fatores: 

a) motivac;ao - caracteriza-se pela consciencia da importancia do 

condicionamento, como fator de seguranc;a e eficiencia; 

b) fatores end6genos - referem-se a saude fisica e mental que possibilite o 

treinamento; 
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c) fatores ex6genos - estao relacionados com a oportunidade da prepara~ao, ou 

seja: viabiliza~ao de urn programa de condicionamento fisico nas organiza~oes 

policiais militares, para capacita~ao do policial militar a sua atividade-fim. 

6.3.2 Qualidades ffsicas necessarias para diversos tipos de policiamento 

As atividades do policiamento sao pluralistas e dinamicas. Pluralistas no 

sentido do grande numero de formas de fazer policiamento e dinamicas em face de 

que em uma mesma modalidade, existe uma multiplicidade de a~oes que se 

alternam em fun~ao de circunstancias ditadas pela conduta social da popula~ao. 0 

policial deve estar preparado para mudar o comportamento, dando respostas as 

exigencias de cada caso. 

0 atendimento as ocorrencias policiais sao atividades de alto risco, pois, via 

de regra, os animos estao exacerbados, as rea~es alteradas pelo estado 

emocional, uso de alcool ou de drogas, alem de tentativas de resistencia e fuga por 

meios violentos para assegurar a impunidade, colocando em risco a integridade 

fisica do policial militar. 

Alem do pleno funcionamento de todos os sentidos: visao, tato, paladar e 

audi~ao, sao indispensaveis que as partes do corpo: cabe~a. tronco, membros 

superiores e membros inferiores, estejam dentro da normalidade de suas fun~oes. 

A profissao policial militar e uma das poucas que exigem o corpo e a mente 

perfeitos e o pleno funcionamento de todos os 6rgaos e sentidos. 

Entretanto, na analise a seguir, demonstrar-se-a que nao basta o pleno 

funcionamento dos aspectos fisicos e mentais, mas, que e preciso muito mais - e 

necessaria urn estado fisico atletico para atingir o nivel de eficacia desejado. 

A luz de uma rapida, mas esclarecedora analise ocupacional, ver-se o quanto 

o condicionamento fisico e importante em cada modalidade de policiamento 

praticada pelas OPMs de Curitiba e Regiao Metropolitana, cenario desta pesquisa. 
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6.3.2.1 Policiamento a pe 

a) caracteristica: 

Realizado por policiais militares isolados, em duplas ou patrulhas; 

normalmente aplicado pelas OPMs de Curitiba e Regiao Metropolitana em areas 

residenciais de elevada densidade geografica, em locais de comercio, terminais 

rodoviarios e de transporte urbano, logradouros publicos, em areas onde predomina 

a circulayao de pedestres e na cobertura de eventos publicos especiais. 

b) analise ocupacional: 

Neste tipo de policiamento o policial militar deve deslocar-se em velocidade 

moderada, com boa postura e olhar atento a todas as situayoes. E comum ser 

interpelado por pessoas e prestar muitas informayoes. 

Para cumprir urn turno de seis horas, carga-horaria normalmente empregada 

pelas OPMs do CPC neste tipo de policiamento, e preciso ter urn born preparo fisico, 

caso contrario o policial militar encosta-se em parades, senta-se, apoia o peso do 

corpo sobre uma das pernas e descansa a outra, prejudicando sua imagem devido a 

esse tipo de postura inadequada; normalmente para relaxar a posiyao esconde-se 

em pontos encobertos, deixando de exercer a ayao ostensiva que inibe a pratica do 

crime. Em havendo o crime, porque a prevenyao falhou, e chamado a intervir, 

quando o esforyo tern que ser ainda maior. 

Em freqOentes situayoes, por iniciativa ou solicitayao, presta socorro a vitimas 

de mal subito ou de acidentes, empregando forya fisica no transporte das mesmas. 

Nos locais de grande adensamento populacional e chamado a intervir em 

ocorremcias policiais, tendo que correr, empregando velocidade e resistencia para 

capturar marginais em fuga, principalmente adolescentes, bern como usar forya 

fisica para dominar o preso e veneer resistencia, alem de se exigir destreza e 

agilidade para prender, conduzir e manter o preso sob custodia. 

Essas ayoes normalmente sao levadas a efeito as vistas de grande numero 

de curiosos; se o policial militar nao estiver preparado, nao so perdera a eficiencia, 

como comprometera o nome da Corporayao. 

A falta de confianya no preparo flsico, por questao de inseguranya ou 

autodefesa, leva o policial militar a usar de meios violentos, inadequados em relayao 

a conduyao do preso, como o cassetete e o revolver. 
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A popula~ao condena a a~ao, passando o marginal a condi~o de vitima e o 

policial a condi~ao de agressor, chegando muitas vezes a haver interferemcia dos 

cidadaos nesse sentido. 

Sem entrar no merito da estrutura fisica do policial ou do marginal, o prepare 

ffsico e fundamental. 

As tecnicas de abordagem, de imobiliza~ao e de condu~ao de presos sao 

eficientes, mas dependem de condicionamento fisico para suas corretas aplica~oes. 

6.3.2.2 Policiamento radiomotorizado com viatura 

a) caracterfstica: 

Policiamento realizado mais comumente no ambito do CPC, por meio de 

patrulhamento obedecendo a cartao-programa, em logradouros publicos, zonas 

comerciais e residenciais. Em face da sua mobilidade e autonomia, cobre areas 

extensas e ap6ia outros tipos de policiamento, principalmente no transporte de 

presos. E muito utilizado para atendimento de ocom9ncias acionadas pela Central de 

Opera~oes da Policia Militar (COPOM). 

b) analise ocupacional: 

0 policial militar permanece por Iongo periodo sentado na viatura, com 

repercussoes, ao Iongo do tempo, para a coluna cervical, caso nao haja exercicios 

fisicos compensat6rios. 

Nas interven~oes em ocom9ncias, seja em face de flagrante, atitudes 

suspeitas, por solicita~ao popular ou por acionamento pelo COPOM, partindo da 

posi~ao sentada, sem previa aquecimento, e levado a correr e fazer grande esfor~o 

fisico para capturar, imobilizar e conduzir o preso ate a viatura. 

Ap6s a interven~ao na ocorrencia, a situa~ao e identica ao que acontece com 

o policiamento a pe. 

No policiamento radiomotorizado, quando acionado pelo COPOM, ocorre urn 

periodo de grande expectativa e estresse, como acontece em rela~o a assaltos, 

com ou sem refens, brigas envolvendo armas brancas ou de fogo, associado ao uso 

de alcool ou drogas, o que gera expectativa de resistencia, inclusive com emprego 

de armamento sofisticado. 
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Outre aspecto importante, que afeta o corpo e a mente, e a tensao emocional 

nas perseguic;oes no transite e no transporte de vitimas, de modo todo especial 

quando se trata de companheiros de farda. 

6.3.2.3 Policiamento radiomotorizado com motocicleta 

a) caracteristicas: 

Normalmente utilizado individualmente ou em duplas no policiamento de 

transite e no policiamento normal, fazendo patrulhamento, cumprindo cartao

programa, sendo apoiado por viaturas. Possui grande mobilidade em areas 

congestionadas. 

b) analise ocupacional: 

Quando em deslocamento, o patrulheiro mantem uma posic;ao ereta de 

tronco, usando a musculatura da coxa para manter o equilibria da mote. 

Sob condic;oes climaticas adversas, como chuva, neblina, cerrac;ao, frio 

intense, geada ou neve, seu emprego e desaconselhavel, pois o risco de acidentes e 

muito grande, assim como expoe a saude do patrulheiro. 

Nas perseguic;oes e abordagens a veiculos suspeitos a tensao e muito 

grande, em face do elevado numero de vefculos, furtados ou roubados, que sao 

usados em assaltos e na pratica de outros delitos. Cada abordagem enseja urn risco. 

0 motociclista necessita ter o mesmo prepare ffsico e tecnico para intervir em 

ocorrencias, pois apesar de nao ser acionado pelo COPOM, em situac;ao de 

flagrante ou por solicitayao popular, e obrigado a intervir, com o agravante de 

normalmente estar sozinho e de que o apoio pede levar vinte minutes ou mais para 

chegar, dependendo de onde se encontra e onde esteja a viatura mais proxima. 

A eficacia do motociclista depende em muito da sua resistencia a fadiga, da 

forc;a, da agilidade e do reflexo. 

A exemplo de qualquer modalidade de policiamento, nao so a eficacia do seu 

servic;o depende do seu prepare fisico, mas, a sua propria seguranc;a. 
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6.3.2.4 Policiamento hipom6vel 

a) caracteristicas: 

Tipo de policiamento executado pelo Regimento de Policia Montada, na 

Capital; normalmente aplicado em bairros perifericos da Regiao Metropolitana de 

Curitiba. Possui como principais vantagens a mobilidade em qualquer tipo de 

terreno, o impacto psicol6gico que o animal provoca e a observac;ao elevada do 

policial. Em eventos especiais pode permanecer junto ou proximo a multidoes, 

deslocando-se facilmente entre as pessoas sem maiores riscos. 

Normalmente e aplicado em duplas ou em trios, apoiado por equipamento de 

comunicac;ao. E impr6prio para o transporte de presos, precisando ser apoiado por 

viatura. E urn policiamento ecletico que a juizo do Comandante da OPM pode ser 

aplicado em qualquer local da cidade. 

b) am~lise ocupacional: 

Para montar e dominar o animal, quando em deslocamento, em termos de 

capacitac;ao fisica e fundamental a forc;a, a resistemcia e a agilidade. 

Urn animal de born porte, saudavel e esperto, tern urn excelente valor 

preventivo, mas exige do cavaleiro urn born preparo fisico. 

Em eventos especiais, como policiamento em campos de futebol, e comum o 

animal reagir aos fogos de artificios, exigindo grande esforc;o do policial militar. 

Nas atividades de policiamento, as normas recomendam que o policial militar 

permanec;a no maximo cinqOenta minutos montado, por dez minutos apeados 

(IGPM, 1988, p.45). Esta alternancia possibilitara ao cavaleiro relaxar e corrigir a 

postura e o animal ficara aliviado da sobrecarga. 

Nas ac;oes de controle de massa, como nas greves, tumultos, motins etc., a 

situac;ao exige, nao s6 do animal como do cavaleiro, urn grande esforc;o fisico, dadas 

as resistencias e provocac;oes, tais como a utilizac;ao de bolas de gude e rolhas para 

provocar o desequilibrio do cavalo, bern como a utilizac;ao de "coqueteis molotov" e 

bombas que ferem e assustam, provocando disparos, ou seja, corrida sem controle 

do animal. A situac;ao exige do policial militar urn condicionamento fisico completo, 

com emprego de coordenac;ao, forc;a, resistencia, agilidade, reflexo, flexibilidade e 

velocidade para tal mister. 
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Urn policial despreparado fisicamente e serio candidato a comprometer a 

eficiencia do servic;o e a "voltar a pe para o quartel", alem dos riscos a sua 

seguranc;a pessoal. 

Para prestac;ao de socorro e intervenc;ao em ocorrencias policiais, os pre

requisitos fisicos sao os mesmos citados na descri«;ao da ac;ao do policiamento a pe~ 

6.3.2.5 Policiamento de transito urbano 

a) caracteristicas: 

Tipo especifico de policiamento ostensive executado em vias urbanas 
abertas e de livre circula9ao, visando disciplinar o publico no cumprimento e 
respeito as regras e normas de transite, estabelecidas por 6rgao 
competente, de acordo com o C6digo Nacional de Transite e tegisla9ao 
pertinente. (IGPM, 1988, p.55) 

E executado pelo Batalhao de Policia de Transito (BPTRAN), via de regra, a 

pee radiomotorizado, com viatura, motocicleta ou a carro-guincho e aplicado nas 

formas de postos fixos (permanencia), patrulhamento e escoltas (servic;o de 

batedores); sao comuns e de grande valor repressivo na realizac;ao de postos de 

bloqueio. 

b) analise ocupacional: 

0 policiamento a pe e aplicado na sinalizac;ao a brac;o em cruzamentos que 

nao possuem semaforos, em frente as escolas e em locais onde haja necessidade 

de desviar o transito e impedir a obstruc;ao do cruzamento. 

Nesta atividade, o policial necessita ter boa postura e resistencia nos brac;os, 

que devem se manter estendidos na posic;ao horizontal, alternando com movimentos 

que convidam o motorista a movimentar-se com maior rapidez. 

0 servic;o de sinalizac;ao normalmente e alternado com servic;o volante, 

proporcionando deslocamentos para permitir o repouso e o relaxamento da posic;ao. 

Se o policial nao tiver urn born preparo fisico a sinalizac;ao sera feita de forma 

incorreta, pondo em risco a seguranc;a do transito e gerando desgaste a ac;ao 

policial. Todo condutor ao ser habilitado precisa demonstrar que conhece o sentido 

da sinalizac;ao a gesto, tendo, portanto, consciencia do certo e do errado. 
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Nos cruzamentos sinalizados, onde o indice de acidentes e muito grande, sao 

alocados policiais para inibir a pratica de infra~oes, protegendo assim a vida, a 

integridade fisica e o patrimonio. 

Nas areas comerciais e ou de grande crescimento vertical, onde a demanda 

de circula~o e de espa~os para estacionamento e maior que a capacidade da via, 

os estacionamentos sao proibidos ou regulamentados, havendo necessidade de 

fiscalizar a obediencia a sinaliza~ao, expressa por meio das placas de 

regulamenta~ao, complementadas com marcas e placas indicativas. 

Nessas atividades, o policial militar do BPTRAN cumpre jornadas medias de 

seis horas, devendo manter sempre boa postura e apresenta~ao, pois esta sendo 

constantemente visto e analisado. 

Em rela~ao a condutores infratores, a verculos suspeitos ou em casos de 

acidentes, o policial faz abordagens examinando documentos pessoais e do verculo, 

quando pode deparar-se nao apenas com cidadaos infratores, mas com marginais 

dispostos a quebrar a resistencia para assegurar a fuga. Nessas oportunidades deve 

estar preparado fisicamente para veneer resistencia usando os meios adequados, 

sendo o primeiro deles a for~a fisica. 

Cabe ressaltar, ainda, que, por trabalhar em areas de grande concentra~ao 

popular, e chamado a intervir em ocorrencias assistenciais e policiais, estando 

normalmente sozinho, impondo-se, portanto, a necessidade de que tenha born 

condicionamento ffsico e conhecimento de todas as tecnicas para evitar agressoes e 

imobiliza~oes, bern como para abordar, imobilizar e conduzir presos. 

0 policial deve estar preparado para a pior hip6tese, pois quem esta 

preparado para a pior hip6tese, esta preparado para todas. 

Para o policiamento de transito radiomotorizado, com viatura ou motocicleta, 

prevalecem as mesmas considera~oes feitas para o policiamento radiomotorizado. 

Nos postos de bloqueio, em face das limita~oes de condi~oes de fuga, o risco 

do contato com marginais de alta periculosidade e ainda maior, os quais, ao serem 

impedidos de fugir motorizado, reagem e empreendem fuga a pe, saltando muros, 

escondendo-se em depositos, matagais, casas abandonadas ou ate mesmo em 

casas ocupadas. Nestas oportunidades o policial militar, para ser eficaz, e 

necessario conhecer as tecnicas de persegui~ao e abordagem, alem de estar 

preparado para correr, saltar, usar for~a e agilidade, alem da astucia que s6 o 

policial militar treinado e experiente possui. 
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6.3.2.6 Policiamento de guarda 

a) caracteristicas: 

Tipo de policiamento ostensive empregado pelo Batalhao de Policia de 

Guardas (BPGD) na guarda externa da Penitenciaria Central do Estado e na Prisao 

Provis6ria do Ahu. 

b) analise ocupacional: 

E urn policiamento estatico no qual o policial militar, via de regra, fica em pe, 

devendo ter uma postura correta, pois, expoe-se a observa~ao de muitas pessoas, 

incluindo autoridades e marginais. 

Em rela~ao as autoridades e demais cidadaos, uma postura inadequada 

compromete a Policia Militar em face da expectativa de rigidez, porte, marcialidade e 

corre~ao de atitudes. 

Em rela~ao ao marginal, a altivez e a boa apresenta~ao desestimulam a 

pratica do ilicito. 

Considerando que o desejo de fuga e latente em todo presidiario, nao 

hesitarao em tentar ludibriar ou subjugar o policial militar, caso haja a percep~ao de 

que a resistencia e fraca. Nao raras vezes, delegacias sao tomadas de assalto, os 

policiais trancados em uma cela, o armamento e o fardamento usados pelos 

marginais para realizar outros delitos. Fatos altamente desmoralizantes, alem de 

suscitar duvidas quanto ao envolvimento de policiais. 

Nesse tipo de policiamento o policial militar deve estar preparado, fisica e 

tecnicamente, para atuar nas seguintes situa~oes (IGPM, 1988, p.99): 

a) tentativas de fuga de urn ou mais sentenciados; 

b) fuga de urn ou rna is sentenciados; 

c) levante ou motim; 

d) incendio casual ou proposital; 

e) a~ao extern a de uma ou mais pessoas para propiciar ou facilitar a fuga 

de preso; 

f) a~ao externa de uma ou mais pessoas contra as instala~oes ou pessoal de 

servi~o; 

g) a~ao interna (subversao, espionagem, sabotagem fisica ou psicol6gica e 

atividades terroristas ); 
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h) incidentes naturais devido a falha humana ou do material (incendios nao 

provocados, curtos-circuitos ). 

Urn policial obeso e despreparado podera ser ridicularizado, desmoralizar a 

Corporayao, causar revolta a populayao, ou, ainda, em face do uso indevido de 

meios para veneer resistencia, ser conduzido as barras do Tribunal. 

6.3.2.7 Policiamento modular m6vel 

a) caracteristicas: 

Modalidade de policiamento ostensivo executada por todas as Organizayoes 

Policiais Militares do CPC, responsaveis por uma area fisica de Curitiba e Regiao 

Metropolitana, caracterizada por urn posto fixo que serve de referencial para a 

populayao. 

Normalmente instalado em pontos estrategicos ou areas de grande incidencia 

de ilicitos penais, onde a simples presenya de uma celula policial desestimula a 

pratica delituosa, os postos modulares de policiamento possibilitam a pronta 

intervenyao quando da ocorrencia de crimes ou contravenyoes, assegurando pronto 

atendimento a populayaO. 

0 efetivo e variavel e sua aplicayao depende da doutrina do comandante; 

entretanto, no minimo urn policial militar deve permanecer no modulo e os demais 

em atividades de patrulhamento nas imediayoes. 

Estes postos sao pontos de convergencia de pedidos de socorro da 

populayao, bern como de conduyao de presos pelo policiamento ape, facilitando as 

buscas e apoio de viaturas para conduyao de detidos ao distrito policial, isento da 

intervenyao popular. 

b) analise ocupacional: 

Conforme preconiza o CPC, o policial militar atendente no posto modular deve 

permanecer, para cada hora, quarenta e cinco minutos na parte externa em 

atividade de observayao e vigilancia e quinze minutos internamente, podendo 

sentar-se em local visivel. Os quinze minutos sao consecutivos a cada hora cheia. 

Em caso de solicitayao para atender ocorrencia, por linha telefonica direta, 

informa a central de operayoes sobre o local e a natureza da ocorrencia que vai 
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atender. A central aciona, via radio, apoio imediato, se for o caso. Ao retornar, 

informa a central sabre os resultados. 

Embora essa modalidade de policiamento passe atualmente por uma 

reativa9ao, diante ao crescimento desmedido em epocas anteriores, e urn dos 

policiamentos mais dinamicos em Curitiba, com alto indice de aceita9ao pela 

popula9ao, atende a solicita90es diretas, principalmente em rela9ao a ocorrencias 

envolvendo crian9as e adolescentes, que atuam em grupos no centro da cidade. 

Para este tipo de policiamento, prevalecem todas as considera90es relativas 

ao atendimento de ocorrencias e ao prepare fisico, indispensaveis ao policiamento a 

pe. 

6.3.2.8 Policiamentos especiais 

a) caracteristicas: 

Sao policiamentos em locais de grande concentra9ao popular, como por 

exemplo: estadios de futebol, greves, passeatas, desfiles, carnaval de rua, shows 

artisticos, comicios e tantos outros. 

b) analise ocupacional: 

Nos cordOes de isolamento e na seguran9a fisica de pessoas que sofrem o 

assedio popular, o policial deve possuir muita for9a fisica para ser eficaz na 

seguran9a. Tal a9ao enseja, exclusivamente, for9a fisica. Nao comporta, em 

hip6tese alguma, o uso de armas ou de cassetete. No maximo, em determinadas 

situa90es, jatos de agua. 

Normalmente esses eventos tern ampla cobertura da imprensa, ficando a 

a9ao policial em destaque. 

Na a9ao preventiva, a postura, a marcialidade e a disciplina tatica sao 

fundamentais. 

Na a9ao de prote9ao, a for~. o vigor fisico e a resistencia sao indispensaveis. 

Nao e em vao que empresarios de artistas contratam academias de muscula9ao e 

de artes marciais para servi9os de seguran9a pessoal. 

As rixas e tumultos envolvem grande numero de pessoas, sendo a a9ao 

principal da policia, pela destacada presen9a, inibir tais ocorrencias, ou neutraliza-
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las sem o emprego da for~a. Se a preven~ao falhar, as contenyoes e efetiva~oes de 

prisoes vao demandar grande esforyo e pouca possibilidade de uso de armas. Em 

sendo local publico, com grande numero de pessoas, o uso de armas e altamente 

arriscado e pode produzir efeitos desastrosos. 

Nas a~oes de policiamento em campos de futebol, seja para evitar uma 

invasao do campo, retirar urn invasor, ou ainda para dominar urn toreador exaltado, 

devem preponderar sempre a for~a fisica comedida, as tecnicas de abordagem e de 

condu~ao de presos. 0 controle emocional do PM vai depender de sua capacidade 

ffsica e do nfvel de adestramento conseguido nas salas de luta, local que exercita 

suas a~oes, por meio de tecnicas de neutraliza~ao, sem socorrer-se do rev61ver para 

veneer a resistencia desarmada. 

0 futebol, esporte que envolve grandes paixoes, leva pessoas de diferentes 

classes sociais, de boa fndole e conduta, ao cometimento de certos desatinos e 

mesmo resistencia a a~ao da polfcia, a qual deve ter muita cautela para nao 

extrapolar no emprego da for~a necessaria. 

Nos eventos de massa a a~ao de descuidistas e intensa, sendo que, quando 

descobertos, saem em desabalada carreira para assegurar a fuga. Ao policial militar 

cabe correr, pegar e prender, ou conformar-se com a ineficiencia sob os olhares 

reprovadores dos cidadaos, que pagam impostos para ter prote~ao. 

6.4 TABELA DA POLlCIA MILITAR DO PARANA 

Atualmente, os exames de capacidade ffsica para ingresso na Policia Militar 

do Parana, restringem-se em 03 (tres) testes, tais quais: Schutle Run, medido em 

segundos e decimos de segundo; trayao na Barra Fixa, medida em repeti~oes e a 

corrida de 2400 metros, medido em minutos e segundos. 

Para ser considerado apto o candidate devera fazer uma somat6ria de no 

mfnimo 11 (onze) pontos, de urn total de 15 (quinze) pontos; sera considerado inapto 

o candidate que nao alcan~ar o mfnimo exigido. 



Tabela 1 - Capacidade fisica para ingresso na Policia Militar: 

SCHLlLERl"N 
(medido em segundos e dtkimos de segucdo) 

FEl\·:ID.T\0 l\IASCVLINO 
tempo em seguudos i>t'> temoo em se2undos ots 

Ate 11,50 5 Ate 11.00 5 
De 11,51 ate 12.00 "1 De 1 L01 are 11,50 4 ... 
De 12.01 ate 12.50 3 De 11.51 ate 12.00 .. 

;) 

De 12.51 ate 13.00 1 De 12.01 ate 12.50 ., 
De 13.01 ate 13.50 1 De 12.51 ate 13,00 1 

13.51 oumais 0 13,01 ou mais 0 

TRA<'..\0 ~A BARRA FIXA- PEG.IDA LI\"RE ~A BARRA 
(medido em repeti~oes) 

FElfiXI~O l!ASCl"LI~O 

11° de repetic3es pts n3 de reoeti~oe<> PiS 

5 5 12 cumais 5 
... 4 De09 ate 11 4 
3 3 De06 ate 08 3 
2 2 De03 ate 05 ") 

1 1 ~ 1 
0 0 1 0 

CORRIDA DE !.400 :METROS 
(medidc em minutes e segundo;,) 

FEl\UNINO l!ASCt"LI~O 

temoc em minutes pts Tempo em minutos DTS 

Are 13,oo 5 Ate ll,OO 5 
De 13,01 ate 13,30 4 De 11,01 ate 1130 4 
De 13.31 ate 14.00 ' De 11.31 ate 12,00 3 ;, 

De 14.01 ate 14.30 .... De 12.01 ate 12.30 2 .. 
De 14.31 ate 15.00 1 De 12.31 ate 13.00 1 
De 15,01 0\1 mah 0 De 13.01 ou mais 0 

Fonte: Boletim Geral n.0 121, de 28 de JUnho de 2007, da Pollc1a Mihtar do 
Parana. 

6.4.1 Teste de aptidao flsica da Policia Militar do Parana 

• Shuttle Run (Corrida de ire vir) 
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Este e o primeiro teste exigido e, tern como objetivo avaliar a agilidade 

neuromotora e a velocidade, e ainda mensura indiretamente a resistencia 

anaer6bica, agilidade, equilibria e coordena~o. 
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Este teste e executado com a voz de comando: "Atem;ao! Ja!" o (a) candidato 

(a) inicia o teste com o acionamento concomitante do cronometro. 0 candidato (a) 

em a<;ao simultanea, corre a maxima velocidade, ate os blocos equidistantes da 

linha de saida a 9, 14m (nove metros e quatorze centrmetros), pega urn deles e 

retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse bloco atras da linha de partida. 

Em seguida, sem interromper a corrida, vai a busca do segundo bloco, procedendo 

da mesma forma. 0 cronometro e parado quando o (a) candidato (a) coloca o ultimo 

bloco no solo e ultrapassa com pelo menos urn dos pes a linha final. Ao pegar ou 

deixar o bloco, o (a) candidato (a) tera que cumprir uma regra basica do teste, ou 

seja, transpor com pelo menos urn dos pes as linhas que limitam o espa<;o 

demarcado. 0 bloco nao deve ser jogado, mas sim, colocado ao solo. 

• Tra<;ao na barra fixa 

Este e o segundo teste exigido e mansura indiretamente a for<;a muscular dos 

membros superiores e cintura escapular por meio do desempenho em se elevar o 

queixo acima do nivel de uma barra horizontal, sendo executado da seguinte forma: 

A barra deve ser instalada a uma altura que o avaliado, mantendo-se pendurado 

com os cotovelos em extensao, nao tenha contato dos pes com o solo. A posi<;ao da 

peg ada e pronada ou supinada ( dorso da mao voltado para o rosto ou nao) e a 

abertura das maos correspond a a distancia biacromial - (largura dos om bros), ap6s 

assumir essa posi<;ao, o avaliado tentara elevar o corpo ate que o queixo ultrapasse 

o nivel da barra, ap6s o que retornara a posi<;ao inicial. 0 movimento e repetido 

tantas vezes quanto possivel, sem limite de tempo. Sera contado o numero de 

movimentos completados corretamente. E permitido repouso entre urn movimento e 

outro, contudo o avaliado NAO podera tocar os pes nem no chao nem nos apoios 

laterais da barra. Nao e permitido ao avaliado movimentos de quadris ou pernas e 

extensao da coluna cervical como formas de auxiliar na execu<;ao da prova. 

• Corrida de 2.400 metros 

0 ultimo teste visa verificar por urn esfor<;o de media dura<;ao em ritmo 

constante, a capacidade aer6bica do individuo, dentro dos seus componentes 
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cardiovasculares e respirat6rios, ou seja, o V02 max do candidate. 

6.5 TESTES FfSICOS APLICADOS POR OUTRAS INSTITUI<;OES POLICIAIS 

6.5.1 Teste de aptidlo fisica da Policia Civil do Parana 

0 exame de aptidao fisica e de carater eliminat6rio. 0 candidate sera 

considerado apto ou inapto ao final de cada urn dos testes. Abaixo a descriyao dos 

testes: 

• lmpulsao Vertical 

Posiyao lnicial: 0 candidate deve, primeiramente, passar giz nas pontas dos 

dedos. Em seguida, ficara em pe de frente para a parade com os artelhos nela 

encostados e os brayos estendidos na vertical, o maximo que lhe seja permitido e 

efetuara uma marca com as pontas dos dedos na parade. Colocar-se-a, entao, de 

lado em relayao a parade. Execuyao: 0 candidate executara urn salto vertical o mais 

alto possivel, para no apice do salto, marcar novamente na parade com as pontas 

dos dedos das maos. Este salto devera ser executado com a flexao das pernas e a 

projeyao dos brayos para frente e para cima. Caso o candidate nao consiga atingir o 

indica estabelecido na tabela na primeira tentativa, tera mais duas tentativas, 

devendo haver urn intervale de no minimo 01 (urn) minuto entre uma tentativa e 

outra. 0 candidate que conseguir atingir o indica estabelecido na tabela sera 

considerado apto e prosseguira fazendo o teste seguinte (salto em extensao). Se o 

candidate nao conseguir atingir o indica estabelecido na tabela do subitem 11.11 ate 

a terceira tentativa sera considerado inapto e estara eliminado do concurso. 
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• Saito em Extensao 

Procedimentos: Posic;ao lnicial: 0 candidato colocar-se-a em pe com os pes 

afastados lateralmente entre si atras da linha de inicio da marcac;ao com as pernas 

semiflexionadas e os brac;os para tras. Execuyao: 0 candidato devera saltar a frente 

com a impulsao de ambos os pes, devendo ultrapassar a segunda linha de 

marcac;ao (quando completar o salto, o desequilibrio, se houver, devera sera frente). 

Caso o candidato nao consiga atingir o indice estabelecido na tabela na primeira 

tentativa, tera mais duas tentativas, devendo haver urn intervalo de no minimo 01 

(urn) minuto entre uma tentativa e outra. 0 candidato que conseguir atingir o indice 

estabelecido na tabela sera considerado apto e fara o proximo teste (flexao 

abdominal). Se o candidato nao conseguir atingir o referido indice ate a terceira 

tentativa sera considerado inapto e estara eliminado do concurso. 

• Flexao Abdominal 

Procedimentos: Posic;ao lnicial: 0 candidato devera colocar-se em decubito 

dorsal com os brac;os cruzados sobre o peito e as pernas flexionadas. Execuc;ao: 0 

candidato elevara o tronco ate que toque na corda que serve de marcador. Para 

validar o movimento, o candidato devera tocar com os ombros o marcador. Devendo 

executar o maior numero de repetic;oes em urn minuto. Caso o candidato seja 

considerado inapto ou nao tenha conseguido atingir o indice estabelecido na tabela 

do subitem 11.11 sera eliminado do Concurso. Nao serao permitidas outras 

tentativas neste teste. 0 candidato que conseguir atingir o indice estabelecido na 

tabela sera considerado apto e fara o proximo teste (escalada). 

• Escalada (subida em corda) 

Procedimento: Posic;ao lnicial: 0 candidato colocar-se-a em pe diante da 

corda segurando-a com ambas as maos. Execuc;ao: 0 candidato devera escalar a 

corda ate sua cabec;a alcanc;ar medida estabelecida podendo utilizar os pes como 

apoio. Caso o candidato nao consiga atingir o indice estabelecido na tabela sera 

considerado inapto e eliminado do Concurso. Nao serao permitidas outras tentativas 
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neste teste. 0 candidato que conseguir atingir o indice estabelecido na tabela sera 

considerado apto e fara o proximo teste (corrida de segmento). 

• Corrida de Segmento 

Procedimentos: Posi~ao lnicial: E demarcado um percurso de dez (1 0) 

metros, o candidato parte da posi~ao em pe na posi~ao oposta em que se 

encontram os cubos. Execu~ao: Ao sinal, o candidato parte em maxima velocidade, 

pega um dos cubos e coloca na marca de onde partiu, volta e apanha o segundo 

cubo colocando-o junto do primeiro. Avalia~ao: Registra-se o tempo obtido no 

percurso total. A marca~ao do tempo inicia-se ao sinal do anotador e findara quando 

for colocado o segundo cubo no local estabelecido, sendo vedado lan~r o cubo. 

Caso o candidato nao consiga atingir o indice estabelecido na tabela na primeira 

tentativa, tera mais duas tentativas, devendo haver um intervalo de no minimo 01 

(um) minuto entre uma tentativa e outra. 0 candidato que conseguir atingir o indice 

estabelecido na tabela sera considerado apto e fara o proximo teste ( corrida 

aerobica). Se o candidato nao conseguir atingir o indice estabelecido na tabela ate a 

terceira tentativa sera considerado inapto e estara eliminado do concurso. 

• Corrida Aerobica 

Procedimentos: Posi~ao lnicial: 0 candidato colocar-se-a em pe atras da linha 

de partida. Execu~ao: 0 candidato devera correr ou andar durante o tempo 

determinado (12 minutos), de acordo com a capacidade ffsica, visando a alcan~ar a 

medida estabelecida conforme a tabela. Caso o candidato seja considerado inapto 

ou nao tenha conseguido atingir o fndice estabelecido na tabela sera eliminado do 

Concurso. Nao serao permitidas outras tentativas neste teste. 0 candidato que 

conseguir atingir o fndice estabelecido na tabela sera considerado apto. 
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6.5.2 Teste de aptidio ffsica da Guarda Municipal de Curitiba 

• Corrida de resistencia 

Objetivo: Demonstrar resistencia fisica, preferencialmente correndo, durante 

12 (doze) minutos. 

Execuc;ao: Correr de acordo com sua aptidao, sem interromper o percurso (o 

candidate pod era andar se a char conveniente ). 0 teste sera encerrado quando o 

candidate parar. Padrao mfnimo necessaria: Percorrer, em 12 (doze) minutos, 2.400 

(dois mil e quatrocentos) metros, se do sexo masculine e 2.100 (dois mil e cern) 

metros, se do sexo feminino, em uma s6 tentativa. 

• Corrida de velocidade 

Objetivo: Avaliar a velocidade natural do candidate. 

Execuc;ao: Correr 50 (cinquenta) metros em tempo preestabelecido. Padrao 

mfnimo necessaria: Percorrer os 50 (cinquenta) metros em ate 7,5s (sete segundos 

e meio), se do sexo masculine e 8,5s (oito segundos e meio), se do sexo feminino, 

com a possibilidade de uma s6 tentativa. 

• Saito a Distancia 

Objetivo: Medir a forc;a explosiva dos musculos das pernas e do tronco com 

impulsao horizontal do corpo. 

Execuc;ao: Em pe, atras da linha inicial, o candidate flexionara as pernas e, 

lanc;ando o corpo para frente, saltara a maior distancia possivel. Padrao minimo 

necessaria: 0 candidate devera saltar uma distancia minima de 1 ,80m (urn metro e 

oitenta centimetres), se do sexo masculine e 1 ,60m (urn metro e sessenta 

centimetres), se do sexo feminino, em uma s6 tentativa. 

• Equilfbrio 

Objetivo: Avaliar a capacidade do candidate para subir e andar sobre a trave 

de equilibria de ginastica olimpica, e deslocar-se em equilibria. Material utilizado: 
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Uma trave de ginastica olimpica com 01 (urn) metro de altura e 03 (tres) colchoes de 

ginastica para segurant;a. Execut;ao: Subir na barra com o auxilio das maos, 

locomovendo-se, sem o auxilio dos membros superiores, de uma extremidade a 

outra da trave. Padrao mfnimo necessaria: 0 candidato nao podera cair durante o 

percurso, com a possibilidade de uma s6 tentativa. 

• Remador 

Objetivo: Avaliar a resistencia de fort;a e flexao dos membros superiores. 

Material utilizado: Colchonete de ginastica; Quadro com barra, regulavel, de flexao 

de brat;os. Execut;ao: 0 candidato devera se posicionar em decubito dorsal sob a 

barra regulavel. Na posit;ao, devera ajustar a altura da barra, de tal forma a deixar o 

tronco fora de contato com o solo. 0 candidato ficara apoiado pelos calcanhares, 

com as pernas estendidas, segurando, com ambas as maos, a barra. A partir desta 

posit;ao, flexionara e estendera os brat;os, sem tocar o solo com o tronco. A cada 

movimento completo contara uma repetit;ao. Padrao mfnimo necessaria: 0 

candidato devera realizar urn mfnimo de 07 (sete) repetit;oes completas. 

6.5.3 Teste de aptidao fisica da Policia Militar de Alagoas 

Cada exercfcio integrante do TAF sera realizado obedecendo-se as seguintes 

regras basicas: 

a) Para o executante do sexo masculine, o TAF sera composto dos seguintes 

exercfcios: Flexao na barra fixa ou Apoio de frente sobre o solo, Abdominal supra, 

Shuttle Run; (traduzido: corrida de ire vir) e Corrida Aer6bica de 12 minutos. 

b) Para o executante do sexo feminino, o T AF sera composto dos seguintes 

exercfcios: Apoio de frente sobre o solo, Abdominal supra, Shuttle Run; (traduzido: 

corrida de ir e vir) e Corrida Aer6bica de 12 minutos. 

c) E obrigat6rio urn intervalo de 48 horas entre o infcio do 1° dia de TAF e 

infcio do 2° dia do TAF, que deve ser realizado a partir das 16:00 horas. 

Fundamentat;ao dos testes de aptidao ffsica da PM de Alagoas 
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a) Teste Aer6bico 

Esse teste tern por objetivo proporcionar ao policial-militar urn lastro aer6bico 

inicial importante para que o mesmo possa desempenhar bern todas as suas 

func;Oes como: policiamento a pe, motorizado, transito, etc. 

b) Teste Shuttle Run (traduzido: corrida de ire vir) 

0 policial deve possuir urn born condicionamento anaer6bico, pois vez por 

outra no dia-a-dia de trabalho e forc;ado a executar piques em alta velocidade para 

deter algum infrator. (exercicio de velocidade, coordenac;ao, equilibria dinamico, 

agilidade neuromotora, etc). 

c) Teste de Resistencia Muscular Localizada de AbdOmen: 0 policial deve ser 

possuidor de uma boa resistencia muscular de abdOmen para que no desempenho 

de suas func;Oes possa manter uma boa postura. Os musculos abdominais 

desempenham uma func;ao muito importante na postura, pois agem diretamente na 

coluna vertebral, principalmente na regiao lombar. Os musculos abdominais sao 

importantlssimos, pois aliados com os musculos dorsais definem a nossa postura, 

entao o exercicio destes musculos e fundamental. 

d) Teste de barra fixa dinamica: 0 policial deve ser possuidor de uma boa 

resistencia muscular de brac;os, potencia muscular nos membros superiores, pois no 

policiamento e forc;ado a saltar obstaculos, transportar viti mas. 

e) Apoio de frente sobre o solo: 0 policial deve ser possuidor de uma boa 

resistencia muscular de brac;os, potencia muscular nos membros superiores, pois no 

policiamento e forc;ado a saltar obstaculos, transportar vitimas. 

f) Os testes serao realizados em dois dias de acordo com a demonstrac;ao 

abaixo, tanto para provas masculinas e femininas: 

- 1 ° DIA - Corrida aer6bica 12 minutos; Corrida aer6bica 12 minutos; 

- 2° DIA - Trac;ao na barra fixa ou Apoio de frente sobre o solo; Flexao 

abdominal; Shuttle Run; Apoio de frente sobre o solo Flexao; abdominal; 

Sera considerado inapto ao final dos testes o candidato obtiver a soma de 

pontos menor que 20 ou media ponderada entre as provas, inferior a nota 5,00; 0 

candidato sera avaliado em todos os testes obtendo-se dai, ap6s o termino do ultimo 

teste, pontuac;ao final. Abaixo a descric;ao dos testes: 
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• Corrida de 12 minutos 

a) Objetivo: Mensurar a capacidade aer6bica dentro dos seus componentes 

cardiovasculares e respirat6rios, ou seja, o V02 max do candidato. 

b) Equipamentos: Pista de corrida ou area demarcada plana, cronometro e 

apito. 

c) Execuyao: Os avaliados ficam na posiyao inicial de pe, ao comando de 

"PRONTOS!" seguido do som do apito comeyarao a correr devendo percorrer a 

maior distancia posslvel no tempo de 12 minutos. E permitido andar desde que nao 

ultrapasse o tempo maximo para concluir a prova. 

d) Numeros de tentativas: Apenas 01 (uma) tentativa. A pontuayao sera feita 

de acordo com a distancia percorrida pelo candidato. 

• Teste shuttle run (traduzido: corrida de ire vir) 

a) Objetivo: Avaliayao da agilidade neuromotora e da velocidade. Mensurar 

indiretamente a resistemcia anaer6bica, agilidade, equiHbrio e coordenayao. 

b) Equipamento: Cronometro, apito, area demarcada e 02 (dois) blocos de 

madeira (5 em x 5 em x10cm). 

c) Execuyao: O(A) candidato(a) coloca-se em afastamento antero-posterior 

das pernas, com o pe anterior o mais proximo posslvel da linha de salda, conforme 

figuras 1 e 2. Com a voz de comando: "Atenyao! Ja!" o(a) candidato(a) inicia o teste 

com o acionamento concomitante do cronometro. O(A) candidato(a) em ayao 

simultanea, corre a maxima velocidade, conforme figuras 3 e 7 ate os blocos 

equidistantes da linha de saida a 9, 14m (nove metros e quatorze centimetros), pega 

um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse bloco atras da linha 

de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, 

procedendo da mesma forma. 0 cronometro e parado quando o(a) candidato(a) 

coloca o ultimo bloco no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pes a linha final. 

Ao pegar ou deixar o bloco, o(a) candidato(a) tera que cumprir uma regra basica do 

teste, ou seja, transpor pelo menos um dos pes as linhas que limitam o espayo 

demarcado. 0 bloco nao deve ser jogado, mas sim, colocado ao solo. 
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d) Numeros de tentativas: 02 (duas) tentativas. A pontua~ao dos candidates 

sera feita de acordo com o tempo que obtiveram. Case o candidate queime a 

largada, ou seja, saia antes da ordem do arbitro, repetira o teste. 

Case o candidate durante o percurso venha a cair, o avaliado tera o direito de 

repetir o teste, devendo o avaliador estabelecer urn tempo para descanso, 

reavaliando o candidate ap6s todos os outros candidates terem side avaliados. 

• Teste de flexao abdominal 

a) Objetivo: Mensurar indiretamente a resistencia da musculatura abdominal, 

bastante exigida durante o desempenho das fun~oes policiais militares. 

b) Equipamento: Colaboradores e cronometro com precisao de segundos. 

c) Execu~ao: 0 avaliado coloca-se em decubito dorsal com o quadril e joelhos 

lexionados e apoiados sabre uma superficie de aproximadamente 40 em de altura 

fazendo urn angulo de 90°. Os antebra~os sao cruzados sabre a face anterior do 

t6rax, com as palmas das maos sabre os ombros, ou maos apoiadas na cabe~a 

proxima as orelhas. 

A prova e iniciada com o comando "aten~ao ja" e finalizada com o comando 

"pare". 0 cronometro e acionado no "ja" e travado no "pare". 

0 repouso entre os movimentos e permitido e o avaliado devera saber disso 

antes do inicio do teste, entretanto, o objetivo e tentar realizar o maier numero de 

execu~oes possiveis em sessenta segundos (60"). 

d) Numero de tentativas: Apenas 01 (uma) tentativa. A pontua~ao des candidates 

sera feita de acordo com a quantidade de abdominais que fizerem. 

• Teste de flexao na barra fixa 

a) Objetivo: Mensurar indiretamente a for~a muscular des membros 

superiores e cintura escapular por meio do desempenho em se elevar o queixo 

acima do nivel de uma barra horizontal. 

b) Equipamento: 01 (uma) barra de ferro ou madeira de 1,5 polegadas ou 3,80 

em. Caneta e papel para anota~ao dos resultados. 
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c) Execu9ao: A barra deve ser instalada a uma altura tal, que o avaliado, 

mantendo-se pendurado com os cotovelos em extensao, nao tenha contato dos pes 

como solo. A posi9ao da pegada e pronada ou supinada (dorso da mao voltado para 

o rosto ou nao) e a abertura das maos corresponde a distancia biacromial -largura 

dos ombros). Ap6s assumir essa posiyao, o avaliado tentara elevar o corpo ate que 

o queixo ultrapasse o nivel da barra, ap6s o que retornara a posiyao inicial. 0 

movimento e repetido tantas vezes quanta possivel, sem limite de tempo. Sera 

contado o numero de movimentos completados corretamente. Verificar se os 

cotovelos estao em extensao total para o inicio da flexao. 

E permitido repouso entre urn movimento e outro, contudo o avaliado NAO 

podera tocar os pes nem no chao nem nos apoios laterais da barra. Nao e permitido 

ao avaliado movimentos de quadris ou pernas e extensao da coluna cervical como 

formas de auxiliar na execu9ao da prova. 

d) Numeros de tentativas: Apenas 01 (uma) tentativa. A pontua9ao dos 

candidatos sera feita de acordo com a quantidade de barras que fizeram. 

• Teste de flexao apoio frontal 

a) Objetivo: Mensurar indiretamente a for9a muscular dos membros 

superiores 

b) Equipamento: Caneta e papel para anota9ao dos resultados 

c) Execuyao: 0 avaliado apoiara as maos ao solo, bra9os totalmente 

estendidos, todo corpo ereto, sendo quatro apoios para o masculino e em seis 

apoios para o feminino; Ap6s tomar essa posiyao e logo ap6s o comando do 

avaliador a policial flexionara os brayos sobre os antebrayos formando urn angulo de 

90°, retornando em seguida a posi9ao inicial, finalizando assim uma ·flexao a ser 

contada pelo avaliador; 0 exercicio sera repetido quantas vezes a avaliada 

conseguir, sem qualquer limite de tempo; Nao permitir movimentos de quadris, 

tronco ou pernas, como formas de auxiliar a execu9ao da prova. 

d) Numeros de tentativas: Apenas 01 (uma) tentativa. A pontua9ao dos 

candidatos sera feita de acordo com a quantidade de flexoes frontal que fizerem. 
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6.5.4 Teste de aptidio fisica da Policia Militar do Distrito Federal 

Visando avaliar a capacidade minima do candidato para suportar, fisica e 

organicamente, as exigencias da pratica de atividades fisicas e demais exigencias 

pr6prias da fun~ao policial militar. 

0 Teste de Aptidao Fisica (TAF) constara de 4 (quatro) testes, a serem 

realizados em 2 (dois) dias, que serao estipulados pela Diretoria de Pessoal da 

PoHcia Militar do Distrito Federal e divulgado por meio de edital de convoca~ao no 

Diario Oficial da cidade .. 

Os testes e indices minimos do Teste de Aptidao Fisica obedecerao ao 

previsto conforme abaixo, e os [ndices minimos para o TAF (masculino e feminino). 

- 1. 0 Dia de Teste: Flexao dinamica de bra~o na barra fixa; Flexao 

estatica de bra~o na barra fixa; Abdominal Meio-sugado Masculino Feminino 

Masculino Feminino Masculino Feminino 5 repeti~oes 10 segundos 30 

repeti~oes 25 repeti~oes 15 repeti~oes 1 0 repeti~oes 

- 2° Dia de Teste: Flexao de bra~o no solo; Flexao de bra~o no solo; 

Corrida de 12 minutos Masculino Feminino Masculino Feminino 15 repeti~oes 

10 repeti~oes 2.200 metros 1.800 metros. Abaixo a Descri~ao dos testes: 

• Teste dinamico de barra (sexo masculino) 

a) Posi~ao inicial: 0 candidato posiciona-se sob a barra, a frente do 

examinador. Ao comando de "em posi~ao", o candidato empunhara a barra com as 

palmas das maos voltadas para fora (empunhadura em prona~ao), mantendo os 

bra~os completamente estendidos, com o corpo na posi~ao vertical, pernas 

estendidas e pes sem contato como solo. 

b) Execu~ao: Ao comando de "iniciar", o candidato flexionara 

simultaneamente os bra~os ate ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 

Em seguida, voltara a posi~ao inicial pela extensao completa dos bra~os. 0 corpo 

deve permanecer na posi~ao vertical durante o exercicio. 
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• Teste estatico de barra (sexo feminino) 

a) Posi~ao inicial: A candidata posiciona-se sob a barra, a frente do 

examinador, pisando sobre urn ponto de apoio. Ao comando de "em posi~ao", a 

candidata empunhara a barra com as palmas das maos voltadas para fora 

( empunhadura em prona~ao ), mantendo os bra~os completamente flexionados, com 

o corpo na posi~ao vertical, pernas estendidas e pes em contato com o ponto de 

apoio. 

b) Execu~ao: Ao comando de iniciar, o ponto de apoio e retirado, devendo a 

candidata permanecer com os dois bra~os completamente flexionados e com o 

queixo, no minimo, alinhado com a barra horizontal, porem sem apoiar com o 

queixo. A partir dessa posi~ao o examinador, com o auxilio de urn cronOmetro, 

registrara o tempo (estatico) de permanencia da candidata na posi~ao, sendo que 

este nao devera ser inferior a 10 (dez) segundos para que a candidata seja 

considerada APT A. 

• Teste de flexao de bra~o como apoio de frente ao solo (masculino) 

a) Posi~ao inicial: 0 candidato posiciona-se em pe a frente do examinador. 0 

comando de "em posi~ao", o candidato to mara a posi~ao de frente ao solo com os 

bra~os completamente estendidos, palmas das maos apoiadas sobre o solo com os 

dedos voltados para frente, pontas dos pes em contato com o solo. 0 quadril nao 

podera apresentar flexao na posi~ao inicial e durante a execu~ao do movimento. 

b) Execu~ao: Ao comando de "iniciar'', o candidato flexionara 

simultaneamente os bra~os ate que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem 

o plano das costas. Em seguida, voltara a posi~ao inicial pela extensao completa dos 

bra~os. Durante a execu~ao do teste, o candidato nao podera tocar o solo com 

qualquer parte do corpo, exceto maos e pontas dos pes. 

• Teste de flexao de bra~o como apoio de frente ao solo (feminino) 

a) Posi~ao inicial: A candidata posiciona-se em pea frente do examinador. Ao 

comando de "em posi~ao", a candidata tomara a posi~o de frente ao solo com os 

bra~os completamente estendidos, palmas das maos apoiadas sobre o solo com os 
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dedos voltados para frente, os joelhos e pontas dos pes em contato com o solo. 0 

quadril nao podera apresentar flexao na posic;ao inicial e durante a execuc;ao do 

movimento. 

b) Execuc;ao: Ao comando de "iniciar'', a candidata flexionara 

simultaneamente os brac;os ate que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem 

o plano das costas. Em seguida, voltara a posic;ao inicial pela extensao completa dos 

brac;os. Durante a execuc;ao do teste, a candidata nao podera tocar o solo com 

qualquer parte do corpo, exceto maos, joelhos e pontas dos pes. 

• Teste de flexao abdominal (ambos os sexos) 

a) Posic;ao inicial: 0 candidate posiciona-se a frente do examinador. Ao 

comando de "em posic;ao", o candidate tomara a posic;ao deitado em decubito 

dorsal, pernas unidas e estendidas e brac;os estendidos atras da cabe<;a, tocando o 

solo. 

b) Execuc;ao: Ao comando de "iniciar'', o candidate flexionara 

simultaneamente o tronco e membros inferiores na altura dos quadris, lanc;ando os 

brac;os a frente de modo que a planta dos pes se ap6ie totalmente no solo e a linha 

dos cotovelos coincida com a linha dos joelhos e, em seguida, voltara a posic;ao 

inicial, completando uma repetic;ao. 0 candidate tera o prazo maximo de 1 (urn) 

minuto para executar o numero minimo de repeti<;oes. Os comandos para iniciar e 

terminar o teste serao dados por urn silvo breve de apito. 

• Teste de meio-sugado (ambos os sexos) 

a) Posic;ao inicial: 0 candidate posiciona-se em pea frente do examinador. 0 

comando de "em posic;ao", o candidate tomara a posic;ao de "sentido", com os pes 

juntos e os brac;os estendidos ao lado do corpo, com as palmas das maos junto a 

coxa, e aguardara a ordem de execuc;ao. 

b) Execuc;ao: Ao comando de "iniciar", o candidate realizara flexao das pernas 

com os joelhos unidos, apoiando-se com as maos no solo por fora das pernas. Ap6s 

esse movimento, o candidate deve estender as pernas, tomando a posic;ao para a 

flexao de brac;o, e voltar as pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as maos 

no solo. Ap6s esse movimento, o candidate deve retornar a posic;ao inicial, quando 
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completara uma repetiyao. 0 candidato tera o prazo maximo de 1 (urn) minuto para 

executar o numero minimo de repetiyoes. Os comandos para iniciar e terminar o 

teste serao dados por urn silvo breve de apito. 

• Teste de corrida (ambos os sexos) 

a) Execuyao: A prova sera realizada em pista de atletismo. 0 candidato tera o 

prazo de 12 (doze) minutos para percorrer a distancia minima exigida. 

0 Teste de Aptidao Fisica sera realizado em uma unica tentativa e sera 

considerado apto o candidato que alcanyar os indices minimos exigidos nos testes 

fisicos, compreendidos neste Teste de Aptidao Fisica. Sera considerado inapto e 

eliminado do concurso o candidato que deixar e atingir o indice minimo exigido para 

qualquer urn dos testes fisicos. 0 candidato que nao alcanyar a marca minima em 

qualquer urn dos testes fisicos nao podera prosseguir na realizayao dos demais, 

sendo logo considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 0 

candidato que deixar de comparecer a qualquer urn dos dias de teste ou deixar de 

fazer qualquer urn dos testes fisicos, no prazo determinado ou modo previstos neste 

Edital, sera considerado inapto e, portanto, eliminado do concurso. 

6.5.5 Teste de aptidao fisica da Policia Militar do Ceara 

A prova de capacidade fisica, de presenya obrigat6ria e de carater 

unicamente eliminat6rio e visa avaliar a capacidade minima do candidato para 

suportar, fisica e organicamente, as exigencias da pratica de atividades fisicas e 

demais exigencias pr6prias da funyao policial militar. 

A prova de capacidade fisica constara de tres testes, e sao realizadas em urn 

unico dia, e deverao obedecer ao previsto (masculino e feminino) na seguinte ordem: 

• Masculino 

a) Flexao dinamica de brayo na barra fixa: 3 repetiyoes; 

b) Abdominal: 35 repetiyoes, realizadas de forma ininterrupta; 



c) Corrida de 12 minutos: 2.300 metros. 

• Feminino 

a) Flexao estatica de brac;:o na barra fixa: 8 segundos; 

b) Abdominal: 28 repetic;:oes, realizadas de forma ininterrupta; 

c) Corrida de 12 minutos: 1.900 metros. 

Abaixo a descric;:ao dos testes: 

• Teste dinamico de barra (sexo masculino) 

56 

Posic;:ao inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. 

Ao comando de "em posic;:ao", o candidato empunhara a barra com as pal mas das 

maos voltadas para fora (empunhadura em pronac;:ao), mantendo os brac;:os 

completamente estendidos, com o corpo na posic;:ao vertical, pernas estendidas e 

pes sem contato com o solo. Execuc;:ao: ao comando de "iniciar'', o candidato 

flexionara simultaneamente os cotovelos ate ultrapassar com o queixo a parte 

superior da barra. Em seguida, voltara a posic;:ao inicial pela extensao completa dos 

brac;:os. 0 corpo deve permanecer na posic;:ao vertical durante o exerclcio. A 

contagem das execuc;:oes corretas levara em considerac;:ao as seguintes 

observac;:oes: Sera proibido ao candidato, quando da realizac;:ao do teste dinamico de 

barra: 

a) tocar com o (s) pe (s) no solo ou em qualquer parte de sustentac;:ao da 

barra ap6s o inlcio das execuc;:oes, sendo que para evitar que os candidatos mais 

altos toquem os pes no solo, sera permitido, neste caso, a flexao dos joelhos; 

b) ap6s a tomada de posic;:ao inicial, receber qualquer tipo de ajuda flsica; 

c) apoiar o queixo na barra; 

d) ap6s ultrapassar o queixo em relac;:ao a barra, simplesmente soltar as 

maos, em vez de completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos. 0 

auxiliar de banca ira contar em voz alta o numero de repetic;:oes realizadas. Quando 

o exerclcio nao atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetira o 

numero do ultimo realizado de maneira correta. A contagem que sera considerada 

oficialmente sera somente a realizada pelo integrante da banca examinadora. Teste 

estatico de barra (sexo feminino). Posic;:ao inicial: a candidata posiciona-se sob a 
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barra, a frente do examinador, pisando sobre urn ponto de apoio. Ao comando de 

"em posiyao", a candidata empunhara a barra com as pal mas das maos voltadas 

para fora (empunhadura em pronac;ao), mantendo os brac;os completamente 

flexionados, com o corpo na posic;ao vertical, pernas estendidas e pes em contato 

com o ponto de apoio. Execuc;ao: ao comando de iniciar, o ponto de apoio e 

retirado, devendo a candidata permanecer com os dois brac;os completamente 

flexionados e como queixo, no minimo, alinhado com a barra horizontal, porem sem 

apoiar como queixo sobre a mesma. A partir dessa posic;ao o examinador, como 

auxllio de urn cronometro, registrara o tempo (estatico) de permanemcia da candidata 

na posic;ao. 

A contagem do tempo levara em considerac;ao as seguintes observac;oes: 

a) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; 

b) o auxiliar de banca informara a candidata quando esta atingir o tempo 

minimo exigido pelo edital; 

c) quando o exercicio nao atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca 

travara de imediato o seu cronometro e registrara o tempo obtido ate o memento em 

que o exercicio estava sendo realizado de maneira prevista no edital; 

d) o tempo de realizayao do exercicio que sera considerado oficialmente sera 

somente o realizado pelo integrante da banca examinadora; 

e) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pes no solo, sera 

permitido, neste caso, a flexao dos joelhos. Teste de flexao abdominal (ambos os 

sexos ). 0 teste tera a durac;ao de urn minuto e sera iniciado e terminado com urn 

apito. 

• flexao abdominal (masculine e feminine) 

a) a posic;ao inicial sera tomada com o candidate deitado de costas, na 

posic;ao completamente horizontal de todo o corpo em relac;ao ao solo, com as 

costas e a cabec;a em contato pleno como solo, joelhos estendidos, os brac;os atras 

da cabec;a, cotovelos estendidos e dorso das maos tocando o solo; 

b) ap6s o silvo de apito, o candidate comec;ara a primeira fase do movimento, 

realizando urn movimento simultaneo, os joelhos deverao ser flexionados, os pes 

deverao tocar o solo, o quadril devera ser flexion ado (posic;ao sentado) e os 

cotovelos deverao alcanc;ar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em 
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seguida e sem interrupc;ao, o candidate devera voltar a posic;ao inicial realizando o 

movimento inverso. Esse movimento complete, finalizado com o retorno a posic;ao 

inicial, correspondera a uma unidade de execuc;ao. 

A contagem das execuc;oes corretas levara em considerac;ao as seguintes 

observac;oes: 

a) o teste tera a durac;ao de urn minuto e sera iniciado e terminado com urn 

apito; 

b) o auxiliar de banca ira contar em voz alta o numero de repetic;oes 

realizadas; quando o exercfcio nao atender ao previsto neste edital, o auxiliar de 

banca repetira o numero do ultimo realizado de maneira correta; 

c) cada execuc;ao comec;a e termina sempre na posic;ao inicial; somente af 

sera contada uma execuc;ao completa; 

d) na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pes 

devem tocar o solo, o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcanc;ar ou 

ultrapassar os joelhos pelo lado de fora; 

e) ao final de cada repetic;ao, a cabec;a, o dorso das maos e os calcanhares 

(com os joelhos completamente estendidos) tambem devem encostar-se ao solo; 

f) s6 sera contada a repetic;ao realizada completa e corretamente, comec;ando 

e terminando sempre na posi<;ao inicial; 

g) se, ao soar o apito para o termino do teste, o candidate estiver em meio a 
execuc;ao, essa repetic;ao nao sera computada. Teste de corrida (ambos os sexos). 

Execuc;ao: a prova sera realizada em local previamente demarcado, com 

identificac;ao da metragem ao Iongo do trajeto. 0 candidate tera o prazo de 12 (doze) 

minutos para executar a prova. Para a realizac;ao da prova de corrida, o candidate 

podera, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou 

caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir. Durante a realizac;ao do 

teste, o candidate nao podera abandonar a pista antes da liberac;ao do fiscal, dar ou 

receber qualquer tipo de ajuda fisica (como puxar, empurrar, carregar, segurar na 

mao etc.), bern como nao podera deslocar-se, no sentido progressive ou regressive 

da marcac;ao da pista, ap6s findos os doze minutos, sem a respectiva liberac;ao do 

fiscal, sob pena de ser considerado inapto e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

A execuc;ao · desta prova levara em considerac;ao as seguintes observac;oes: 
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a) a distancia percorrida pelo candidate, a ser considerada oficialmente, sera 

somente a realizada pela banca examinadora; 

b) o candidate podera caminhar, parar e, se quiser, recomec;ar a correr; 

c) o candidate nao podera abandonar o local de corrida; 

d) os comandos para iniciar e terminar a prova serao dados por urn silvo de 

apito; 

e) o rel6gio do examinador da prova controlara o tempo oficial da prova, 

sendo o unico que servira de refer~ncia para o inicio e termino; 

f) ao passar pelo local de inicio da prova, cada candidate devera dizer o seu 

nome ou numero em voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu 

percurso e sera informado de quantas voltas completou naquele momenta; 

g) ap6s o apito que indica o termino da prova, o candidate deve evitar parar 

bruscamente a corrida, evitando ter urn mal subito. A orientac;ao e para que o 

candidate continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista, no ponto 

em que se encontrava quando soou o apito de termino do tempo da prova; 

h) ao soar o apito encerrando a prova, o candidate deve permanecer no local 

onde estava naquele momenta e aguardar a presenc;a do fiscal que ira aferir mais 

precisamente a metragem percorrida. Os testes previstos para a prova de 

capacidade fisica serao realizados em ate duas tentativas, com excec;ao da corrida, 

que sera realizada em apenas uma tentativa. Caso o candidate nao alcance o indice 

minima na primeira tentativa, podera realizar, ap6s 5 minutes de descanso, a 

segunda tentativa. 

6.5.6 Teste de aptidio fisica da Policia Militar de Sergipe 

0 Exame de Aptidao Fisica, de carater eliminat6rio, tern por objetivo avaliar a 

capacidade de realizagao de esforc;os e a resist~ncia a fadiga fisica do candidate, 

visando selecionar aqueles que apresentem as condic;oes necessarias para o 

desempenho da atividade militar estadual, nos graus hierarquicos iniciais e 

subseqOentes da carreira. 
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• Candidatos do sexo masculino 

a) Prova atividade tempo maximo tentativas 

b) Corrida de fundo 2.000 metros 12 min 00 seg. 01 (uma) 

c) Abdominal25 (vinte e cinco repetic;oes) 01 min 00 seg. 01 (uma) 

• Candidatos do sexo feminino 

a) Prova atividade tempo maximo tentativas 

b) Corrida de fundo 1.600 metros 12 min 00 seg. 01 (uma) 

c) Abdominal20 (vinte repetic;oes) 01 min 00 seg. 01 (uma) 

• Corrida de fundo 

0 estilo de partida sera livre. 0 (A) candidato (a) tomara posic;ao o mais 

proximo da faixa de largada. Ao sinal de partida, sera acionado o cronOmetro, que 

somente sera parado assim que o (a) candidato (a) cruze a faixa de chegada. Sera 

permitida apenas uma tentativa. 

• Abdominal 

a) devera ser realizado o numero de repetic;oes, no estilo remador, no tempo 

maximo estabelecido, conforme o sexo, em uma unica tentativa. 

b) o (a) candidato (a) coloca-se em decubito dorsal com o corpo 

completamente estendido, tendo os brac;os no prolongamento do corpo. 0 (A) 

candidato (a) por contrac;ao de musculatura abdominal, curva-se a posiyao sentada, 

flexionando simultaneamente os joelhos, pelo menos ate o nivel em que ocorra a 

passagem dos brac;os estendidos e paralelos ao solo, ao lado dos joelhos, tomando

se por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar a linha formada pelos joelhos, 

retornando o (a) candidato (a) a posic;ao inicial (decubito dorsal) ate que toque o solo 

com as maos. A partir dessa posic;ao inicia-se urn novo movimento. 0 cronOmetro 

sera acionado e travado ao sinal do cronometrista, para o inicio e termino do 

exercicio. 0 repouso entre os movimentos e permitido. Os movimentos incompletos 

nao serao computados. 
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c) Deve-se realizar este exercicio sobre um colchonete ou tatame. 

d) Nao serao computados os exercicios em que a curvatura da articula<;ao do 

bra<;o/antebra<;o, os que os cotovelos nao ultrapassem a linha do joelho, bern como, 

os que faltem coordena<;ao entre tronco e perna. 0 objetivo dos testes e provas aqui 

previstas e avaliar as caracteristicas ideais para o desempenho da fun<;ao policial e 

bombeiro militar, a fim de serem julgadas aptidoes como: for<;a muscular, resistencia 

muscular, potencia muscular, flexibilidade muscular, aptidao cardiorrespirat6ria e 

coordena<;ao neuromuscular, indispensaveis ao born desempenho do cargo de 

Oficial da Policia e Corpo de Bombeiro Militar. 

6.5.7 Teste de aptidio fisica da Policia Militar de Minas Gerais 

A soma da pontua<;ao obtida pelo candidato nas provas do TCF, cujo valor 

maximo sera de 80 (oitenta) pontos, correspondera a sua nota total nessa fase. 

Somente serao atribuidos pontos aos exercicios realizados de forma correta. 0 

candidato que nao atingir o indice minimo de 12 (doze) pontos em qualquer uma das 

provas do TCF sera considerado inapto nesta fase e automaticamente eliminado do 

processo seletivo. 

6.5.8 Teste de aptidio fisica da Policia Militar do Espirito Santo 

0 Teste de Avalia<;ao Fisica (TAF) tera a finalidade de avaliar a condi<;ao 

fisica do candidato para as atividades inerentes ao Aluno do Curso de Forma<;ao de 

Soldados Combatentes, tendo carater eliminat6rio e classificat6rio, e sera aplicado 

pela Comissao Permanente de Aplica<;ao do Exame Fisico da PMES. Somente 

serao submetidos ao Teste de Avalia<;ao Fisica (TAF) os candidatos julgados 

APTOS nas etapas anteriores. Os testes fisicos serao realizados em dois dias. 0 

T AF e constituido dos seguintes exercicios: 

a) Primeiro dia: 1. apoio de frente; 2. abdominal remador; 3. meio-sugado 

(Teste de Burpee); 4. corrida 100m. 
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b) Segundo dia: 1. flexao e isometria na barra fixa (masculino e feminino); 2. 

corrida 2.800m (sexo feminino) /3.200m (sexo masculino). 

Abaixo a descric;ao dos testes: 

• Apoio de frente em quatro pontos: 

0 candidato iniciara o exerclcio partindo da posic;ao maos e pes apoiados no 

solo, brac;os estendidos e com o tronco e pernas num mesmo prolongamento. 

Devera flexionar o cotovelo a urn angulo de 90°, no mlnimo, para, em seguida, 

retornar a posic;ao inicial completando-se desta forma, o exerclcio no tempo de (ou 

ate) 1 (urn) minuto; 

• Abdominal remador: 

Sera realizado partindo-se da posic;ao deitada, em decubito dorsal, brac;o 

estendido para tras e pernas estendidas e unidas. 0 exercicio sera executado em 

dois tempos: o primeiro tempo com flexao do tronco e joelhos, com os brac;os 

estendidos na horizontal a frente do corpo e com os cotovelos ultrapassando a linha 

dos joelhos. No segundo tempo, o candidato estendera as pernas e o tronco 

simultaneamente lanc;ando as maos a retaguarda da cabec;a, voltando a posic;ao 

inicial, no tempo de (ou ate) 01 (urn) minuto; 

• Teste de Burpee (meio-sugado): 

Sera executado, partindo-se da posic;ao em pe, calcanhares unidos, brac;os 

estendidos e unidos ao corpo e tronco ereto da seguinte forma: 1 o Tempo - Flexionar 

totalmente os membros inferiores, agachando-se, e apoiar as maos no chao com os 

membros superiores estendidos, com os joelhos entre os brac;os; 2° Tempo -

Estender os membros inferiores para tras com os pes unidos, sem flectir os brac;os; 

3o Tempo - Flexionar totalmente os membros inferiores, mantendo as maos 

apoiadas no solo (idem, tempo 1); 4° Tempo- retornar a posic;ao inicial, completando 

desta forma, o exercicio no tempo de (ou ate) 01 (urn) minuto; 
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• Corrida 1 00 metros: 

Flexao e isometria na barra fixa: 0 (a) candidato (a) toman~ empunhadura no 

aparelho com as palmas das maos voltadas para frente (pegada em pronac;ao direta) 

e realizara o exercfcio em dois tempos: Tempo 1: com o apoio dos pes, o candidato 

flexionara o brac;o, elevando o corpo e nivelando o queixo acima da barra, sem toca

la; Tempo 2: 0 (a) candidato (a) permanecera como corpo suspenso, na posic;ao do 

tempo 01, o maximo de tempo possfvel, sendo o minimo de 8 (oito) segundos para 

as mulheres e 16 (dezesseis) segundos para os homens; 

• Corrida 2.800m (feminino) /3.200m (masculino): 

0 tempo e a pontuac;ao estao estabelecidos nas tabelas do Anexo Ill podendo 

o candidato caminhar durante a realizac;ao do exercicio. 

Os candidates reprovados no TAF nao poderao repetir os testes, salvo por 

motivos fortuitos (Exemplos: pane em cronometros e defeitos em aparelhos 

ocorridos durante realizac;ao do exercicio ). Sera eliminado do Concurso Publico o 

candidato que obtiver zero de pontuac;ao na execuc;ao de qualquer exercfcio ou que 

nao obtiver media 5 (cinco) no T AF. 0 candidato que obtiver nota zero qualquer 

exercicio do T AF, nao efetuara os demais subsequentes. 

6.5.9 Teste de aptidao fisica da Policia Militar do Acre 

A prova de capacidade ffsica, de carater eliminat6rio, visa avaliar se o 

candidato esta em condic;oes fisicas plenas para desempenhar as tarefas inerentes 

ao cargo. 0 candidato sera considerado apto ou inapto na prova de capacidade 

ffsica. Abaixo a descric;ao dos testes: 
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• 0 teste de barra (masculino) 

a) ao comando "em posit;ao", o candidato devera ficar suspenso na barra 

horizontal, sem nenhum contato dos pes com o solo, com os cotovelos em extensao; 

a pegada sera em pronat;ao; 

b) ao comando "iniciar'', o candidato devera flexionar os cotovelos, elevando o 

seu corpo ate que o queixo ultrapasse o nivel da barra, sem tocar a barra com o 

queixo. Em seguida, devera estender novamente os cotovelos, baixando o seu corpo 

ate a posit;ao inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno a posit;ao 

inicial, correspondera a uma unidade de execut;ao. A contagem das execut;oes 

corretas levara em considerat;ao as seguintes observat;oes: a) s6 sera contada a 

repetit;ao realizada completa e corretamente, comet;ando e terminando sempre na 

posit;ao inicial; 

c) o movimento s6 sera considerado completo ap6s a total extensao dos 

cotovelos; 

d) a nao-extensao total dos cotovelos, antes do inicio de uma nova execut;ao, 

sera considerado urn movimento incorreto, o qual nao sera computado no 

desempenho do candidato. 

Sera proibido ao candidato do sexo masculino, quando da realizat;ao do teste 

dinamico de barra: 

a) tocar com o(s) pe(s) no solo ou em qualquer parte de sustentat;ao da barra 

ap6s o inicio das execut;oes, sendo permitida a flexao de perna(s) para evitar esse 

toque; 

b) ap6s a tomada de posit;ao inicial, receber qualquer tipo de ajuda fisica; 

c) utilizar luvas ou qualquer outro artificio para a protet;ao das maos; 

d) apoiar o queixo na barra. 

e) Nao e permitido impulsionar o corpo com as pernas ou balant;ar o corpo 

para executar cada flexao. 

Sera concedida uma segunda tentativa ao candidato do sexo masculino que 

nao obtiver o desempenho minimo na primeira, ap6s urn tempo nao menor do que 

cinco minutos da realizat;ao da tentativa inicial. Sera eliminado o candidato do sexo 

masculino que nao atingir, no minima, cinco repetit;oes. 
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• Teste dinamico de barra (feminino) 

a) ao comando "em posiyao", o candidato do sexo feminino devers 

dependurar-se na barra com pegada em pronayao, mantendo os brayos 

flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, e devers manter o 

corpo na vertical e sem contato como solo; 

b) ao comando "iniciar", a banca examinadora iniciara imediatamente a 

contagem do tempo, devendo o candidato do sexo feminino permanecer na posiyao 

inicial (cotovelos flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem 

apoiar-se nela). 

A cronometragem sera encerrada quando o candidato do sexo feminino ceder 

a sustentayao, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra. 

Sera proibido ao candidato do sexo feminino, quando da realizayao do teste 

dinamico de barra: 

a) tocar com o(s) pe(s) no solo ou em qualquer parte de sustentayao da barra 

ap6s o inicio da execuyao, sendo permitida a flexao de perna(s) para evitar esse 

toque; 

b) ap6s a tomada da posiyao inicial, receber qualquer tipo de ajuda fisica; 

c) utilizar luva(s) ou qualquer outro artificio para proteyao das maos; 

d) ceder sustentayao, deixando o queixo ficar abaixo da barra; e) apoiar o 

queixo na barra. 

Sera concedida uma segunda tentativa ao candidato do sexo feminino que 

nao obtiver o desempenho minimo na primeira, no prazo aproximado de cinco 

minutos. Sera eliminado o candidato do sexo feminino que nao atingir, no minimo, o 

tempo de quinze segundos em suspensao. 

• Teste flexao abdominal 

a) indices minimos- Tempo minimo em suspensao Feminino 15 segundos do 

teste de flexao abdominal em urn minuto da forma de execuyao do teste de flexao 

abdominal. 

b) 0 teste tera a durayao de urn minuto e sera iniciado e terminado com urn 

apito. 
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c) a posJyao inicial sera tomada com o candidato deitado de costas, na 

posiyao completamente horizontal de todo o corpo em relayao ao solo, com as 

costas e a cabeya em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os brayos atras 

da cabeya, cotovelos estendidos e dorso das maos tocando o solo; 

d) ap6s o silvo de apito, o candidato comeyara a primeira fase do movimento, 

realizando urn movimento simultaneo, os joelhos deverao ser flexionados, os pes 

deverao tocar o solo, o quadril devera ser flexionado (posiyao sentado) e os 

cotovelos deverao alcanyar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em 

seguida e sem interrupyao, o candidato devera voltar a posiyao inicial realizando o 

movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno a posiyao 

inicial, correspondera a uma unidade de execuyao. 

A contagem das execuyoes corretas levara em considerayao as seguintes 

observayoes: 

a) o teste tera a durayao de urn minuto e sera iniciado e terminado com urn 

silvo de apito; 

b) o auxiliar de banca ira contar em voz alta o numero de repetiyoes 

realizadas; quando o exercicio nao atender ao previsto neste edital, o auxiliar de 

banca repetira o numero do ultimo realizado de maneira correta; 

c) cada execuyao comeya e termina sempre na posiyao inicial; somente ai 

sera contada uma execuyao completa; 

d) na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pes 

devem tocar o solo, o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcanyar ou 

ultrapassar os joelhos pelo lado de fora; 

e) ao final de cada repetiyao, a cabeya, o dorso das maos e os calcanhares 

(com os joelhos completamente estendidos) tambem devem encostar-se ao solo; 

f) s6 sera contada a repetiyao realizada completa e corretamente, comeyando 

e terminando sempre na posiyao inicial; 

g) se, ao soar o apito para o termino do teste, o candidato estiver em meio a 
execuyao, essa repetiyao nao sera computada. 

Sera concedida uma segunda tentativa ao candidato que nao obtiver o 

desempenho minimo na primeira, ap6s urn tempo nao menor do que cinco minutos 

da realizayao da tentativa inicial. Sera eliminado o candidato do sexo masculino que 

nao atingir o minimo de trinta e seis repetiyoes e o candidato do sexo feminino que 

nao atingir o minimo de vinte repetiyoes. 
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• Teste Corrida de doze minutos 

a) indices minimos - 0 numero minimo de repetiyoes e 36 para masculino e 

20 para o feminino. 

b) 0 candidato tera o prazo de doze minutos para percorrer a distancia 

minima exigida. A metodologia para a preparayao e a execuyao do teste de corrida 

de doze minutos para os candidatos dos sexos masculino e feminino; 

c) Para a realizayao do teste de corrida, o candidato podera, durante os doze 

minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, 

inclusive, parar e depois prosseguir; 

d) 0 inicio eo final do teste serao dados pelos integrantes da banca, por meio 

de silvo de apito; 

A correta realizayao do teste de corrida de doze minutos levara em considerayao as 

seguintes observayoes: 

a) Ap6s o final do teste, o candidato somente podera continuar a correr ou 

caminhar no sentido transversal da pista, no ponto em que se encontrava quando 

soou o apito de termino do tempo do teste; 

b) Nao sera informado o tempo que restar para o termino do teste, mas o 

candidato podera usar rel6gio para controlar o seu tempo; 

c) Urn unico rel6gio, o do coordenador do teste, controlara o tempo oficial do 

teste, sendo o unico que servira de referencia para o inicio e termino; 

d) Ao completar cada volta, o candidato devera dizer o numero constante de 

seu cracha em voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu 

percurso e sera informado de quantas voltas completou naquele momento; 

e) Ap6s o silvo do apito que indica o termino do teste, o candidato devers 

evitar parar bruscamente a corrida, evitando ter urn mal subito. A orientayao e para 

que o candidato continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista, no 

ponto em que se encontrava quando soou o apito de termino do tempo do teste. 

f) ao soar o apito encerrando o teste, o candidato devers permanecer no local 

onde estava naquele momento e aguardar a presenya do fiscal que ira aferir mais 

precisamente a metragem percorrida. 

Sera proibido ao candidato, quando da realizayao do teste de corrida de doze 

minutos: 
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a) abandonar a pista antes da libera~ao do fiscal; 

b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda flsica (como puxar, empurrar, 

carregar, segurar na mao etc.); 

c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marca~ao da pista, 

ap6s findos os doze minutos, sem a respectiva libera~o do fiscal, sob pena de ser 

considerado inapto e, conseqOentemente, eliminado do concurso. 

0 teste de corrida de doze minutos sera realizado em uma (mica tentativa. 

Durante os doze minutos do teste, o candidato do sexo masculino devera 

percorrer, no minimo, uma distancia de 2.400 metros e o candidato do sexo feminino 

devera percorrer, no minimo, uma distancia de 1.800 metros. 

Teste de corrida de doze minutos- indices minimos- Distancia minima a ser 

percorrida Masculino 2.400m e o Feminino 1.800m. 

Sera considerado inapto e, conseqOentemente, eliminado do concurso 

publico, nao tendo classifica~ao alguma no certame, o candidato que: 

a) Nao comparecer para a sua realiza~ao dos testes; 

b) Nao realizar qualquer dos testes; 

c) Nao atingir o desempenho minimo em qualquer dos testes, no prazo 

determinado ou modo previsto neste edital; 

d) lnfringir qualquer proibi~o prevista nesta lnstru~o. independentemente do 

resultado alcan~ado nos testes fisicos. 

0 candidato que for considerado inapto em qualquer teste nao podera 

prosseguir nos demais. Os casos de altera~ao psicol6gica e/ou fisiol6gica 

temporarios ( estados menstrua is, gravidez, indisposi~oes, caibras, contusoes, 

luxa~oes, fraturas etc.) que impossibilitem a realiza~ao dos testes ou diminuam a 

capacidade fisica dos candidatos nao serao levados em considera~ao, nao sendo 

concedido qualquer tratamento privilegiado. 

Sera considerado apto na prova de capacidade fisica o candidato que atingir a 

performance minima em todos os testes. Demais informa~oes a respeito da prova de 

capacidade fisica constarao de edital especifico de convoca~ao para essa fase. 
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6.5.10 Teste de aptidao fisica da Policia Militar do Rio Grande do Norte 

0 Exame de Avaliagao de Condicionamento Fisico (EACF) tera carater, 

exclusivamente, eliminat6rio, nao influindo na classificagao do candidato, que sera 

considerado apto ou inapto. 

0 Exame de Avaliagao de Condicionamento Fisico realizado no horario da 

manha consistira em submeter o candidato aos testes de Tragao em Barra Fixa e 

Corrida de Media Distancia, Flexao de Brago com apoio sobre o solo, Flexoes 

Abdominais e Meio Sugado. 

0 Exame de Avaliagao de Condicionamento Fisico sera realizado no horario 

da manha, sendo considerado lnapto e eliminado do Concurso aquele candidato que 

nao alcangar a marca minima estipulada em qualquer uma das provas (Tragao em 

Barra Fixa, Corrida de Media Distancia, Flexao de Brago com apoio sobre o solo, 

Flexoes Abdominais e Meio Sugado ). 

Sera considerado apto no Exame de Avaliagao de Condicionamento Fisico o 

candidato que alcangar a marca, minima, estipulada em todas as provas 

destacadas. 

0 candidato que nao alcangar a marca minima em qualquer urn dos testes do 

Exame de Avaliagao de Condicionamento Fisico nao podera prosseguir na 

realizagao dos demais testes, sendo logo considerado inapto, nessa prova, e, 

conseqoentemente, eliminado do concurso publico. 

0 candidato devera comparecer ao local determinado para a realizagao do 

Exame de Avaliagao de Condicionamento Fisico, trajando roupa apropriada para a 

atividade esportiva, adequado a natureza das provas. 

Sera considerado eliminado da prova e do concurso o candidato que: 

a) nao alcangar qualquer uma das marcas minimas estabelecidas nas provas; 

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxllio para a execugao dos testes; 

c) faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus 

auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; e 

d) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido. 

0 Exame de Avaliagao de Condicionamento Fisico constara de cinco (05) 

Testes que serao aplicados na seguinte ordem: (Tragao em Barra Fixa, Corrida de 
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Media Distancia, Flexao de Brac;o com apoio sabre o solo, Flexoes Abdominais e 

Meio Sugado) a ser realizado no turno matutino. Abaixo a descric;ao dos testes: 

• Trac;ao em barra fixa 

Na prova de Trac;ao na Barra Fixa o candidato devers realizar repetic;oes do 

exercicio como mostrado a seguir: posic;ao inicial: com o corpo em extensao, 

permanecer pendurado em uma barra horizontal e as maos em pronac;ao; e partindo 

da posic;ao acima descrita flexionar os brac;os e elevar o corpo ate o ponto em que 

seu queixo ultrapasse a barra, voltando a seguir a posic;ao inicial. 

0 ritmo das flexoes sera de acordo com as condic;oes fisicas do candidato, 

nao havendo tempo limite. 0 candidato tera que na ultima repetic;ao da flexao na 

barra permanecer com os brac;os distendidos, totalmente, antes de ser liberado pelo 

fiscal. Assim, tera que realizar as marcas minimas adiante especificadas, e o 

candidato que nao realizar o quantitativa minima especificado no quadro de 

Modalidades de Exercicios serao considerados inaptos. 

• Corrida de media distancia 

A prova consistira de corrida de 12 (doze) minutos em pista aferida, marcada 

de 50 em 50 metros, devendo o candidato percorrer, no minima, a distancia 

estabelecida. Os candidatos deverao interromper a progressao para frente, ao ser 

dado urn sinal indicativa de 12 (doze) minutos de corrida. 0 candidato tera apenas 

uma L'mica tentativa para realizar essa prova. 0 candidato que abandonar a pista, 

der ou receber ajuda, sera considerado eliminado. 0 candidato que nao percorrer a 

distancia estabelecida no tempo estipulado sera considerado inapto. 

• Flexao de brac;o com o apoio ao solo 

Na prova de Flexao de Brac;o sabre o solo o candidato devers realizar 

repetic;oes do exercicio, como segue: posiyao inicial com apoio de frente sabre o 

solo, brac;os estendidos, a tomada de posic;ao e feita em dois tempos: no primeiro, 

flexionar as pernas com os joelhos e colocar as maos no solo, e no segundo, 

estender as pernas para tras; a execuc;ao tambem sera em dois tempos: o primeiro 
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flexionar os brayos sem tocar o tronco no solo; e no segundo, voltar a posiyao inicial. 

0 candidato realizara flexoes de brayos sucessivas e se contarao aquelas em que o 

tronco nao tocar o solo na descida e que os brayos fiquem totalmente distendidos 

quando o retornar a posiyao inicial. 0 ritmo das flexoes sera de acordo com as 

condiyoes fisicas do candidato, nao havendo tempo limite. 0 candidato que nao 

realizar o quantitativo minimo especificado no quadro abaixo sera considerado 

inapto. 

• Flexoes abdominais 

0 candidato devera executar Flexoes Abdominais, em decubito dorsal, pernas 

estendidas, brayos no prolongamento do corpo, apoiados no solo. No movimento 

seguinte devera elevar tronco e flexionar as pernas, simultaneamente, devendo os 

cotovelos ultrapassar os joelhos (remador). 0 candidato devera iniciar e terminar 

cada flexao abdominal com as costas em contato como solo. Durante a prova de 

flexoes abdominais cada candidato sera acompanhado por urn fiscal, que fara a 

respectiva contagem do numero de abdominais. 0 candidato que nao realizar o 

quantitativo minimo especificado no quadro abaixo Modalidade de Exercfcios sera 

considerado inapto. 

• Meio sugado 

0 candidato em pe, o candidato de c6coras, agachado com os brayos por fora 

das pernas e com as palmas das maos voltadas para o solo; apoio de frente para o 

solo; De c6coras, agachado com os brayos por fora das pernas e com as palmas 

das maos voltadas para o solo; 0 candidato em pe. Fica facultado ao candidato 

participar do Exame Fisico (Corrida de Media Distancia) descalyo. Sera de inteira 

responsabilidade do candidato apresentar-se no(s) dia(s), horario(s) e local(is) 

determinado(s), para a realizayao do Exame de Avaliayao de Condicionamento 

Fisico, sendo eliminado, sumariamente, aquele que faltar a qualquer dos exames 

previstos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. Nao havera repetiyao na 

execuyao dos testes. Para o Exame de Avaliayao do Condicionamento Fisico nao 

sera permitido o uso de instrumento auxiliar ou substancia quimica capaz de alterar 

o desenvolvimento natural do candidato, ficando a criterio da comissao Examinadora 
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a escolha aleat6ria de qualquer candidato, para sujeicao a exames laboratoriais. 

Sera eliminado o candidato que se negar a fornecer o material para exame, bern 

como aquele cujo resultado do exame for positivo. 

6.5.11 Teste de aptidio fisica da Policia Militar de Sao Paulo 

A prova de condicionamento fisico sera composta pelos seguintes testes: 

- flexao e extensao de cotovelos em suspensao na barra fixa; 

- resistencia abdominal, em decubito dorsal (tipo remador); 

- corrida de 50 (cinquenta) metros; 

- corrida de 12 (doze) minutos. 

Cada urn dos testes tera a pontuacao compreendida entre 10 (dez) e 100 

(cern) pontos. Para o candidato ser considerado apto na prova de condicionamento 

fisico e necessario alcancar 201(duzentos e urn) pontos, no minimo, no somat6rio 

geral obtido nos quatro testes, adotando-se como indice minimo por teste a marca 

correspondente ao valor de 10 (dez) pontos. 

0 candidato que, em qualquer dos testes, nao obtiver o indice minimo, podera 

repetir, por uma unica vez e no mesmo dia a execuc;ao do respectivo teste, no 

minimo 5 (cinco) minutos ap6s a sua realizacao, salvo no caso da corrida de 12 

(doze) minutos, que sera urn intervalo minimo de 30 (trinta) minutos. 

Os testes serao realizados em urn unico dia, somente sendo considerado 

valido o resultado final obtido dessa forma. Os testes serao realizados em urn unico 

dia, somente sendo considerado valido o resultado final obtido dessa forma. 

A banca examinadora podera cancelar ou interromper a prova de 

condicionamento fisico, caso considere que nao existam as condic;oes necessarias 

para garantir a integridade fisica dos candidatos e evitar prejuizos ao seu 

desempenho, devendo estipular nova data e divulga-la na ocasiao, sendo certo que 

os candidatos realizarao todos os testes novamente, desprezando-se os resultados 

ja obtidos. 

As eventuais anormalidades observadas com os candidatos durante a 

aplicac;ao da prova de condicionamento fisico serao registradas pela banca 
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examinadora e comunicadas ao Centro Medico para subsidiar exames de saude 

especificos. 

0 candidato devera estar trajando, em todos os testes, vestimenta adequada 

para a pratica desportiva, ou seja, basicamente calyao e camiseta, ou agasalhos, e 

calc;ando algum tipo de tenis. Lembrando que o candidato deve atingir a pontuac;ao 

minima em cada urn dos testes, e, na soma geral, atingir, no minimo, 201 pontos. 

0 candidato adota a posic;ao inicial em decubito dorsal, com pernas 

estendidas no prolongamento do corpo e as maos tocando o solo acima da cabec;a. 

Ao sinal do avaliador o candidato iniciara o teste, flexionando o quadril, por 

meio da musculatura abdominal, simultaneamente com a flexao dos joelhos, 

adotando a posic;ao sentada, mantendo os brac;os estendidos a frente do corpo e 

paralelos ao solo, de forma que se verifique o alinhamento dos cotovelos aos 

joelhos, retornando, na sequencia, a posic;ao inicial, e qualquer parte dos membros 

superiores encoste no solo, simultaneamente, estando os brac;os flexionados ou nao, 

momento em que sera anotada uma execuyao, esse procedimento deve ser 

executado, repetidamente, tantas vezes quanto possivel, no tempo limite de 60 

(sessenta) segundos. 

0 teste sera iniciado por meio da voz de comando do avaliador. "Atenc;ao!" 

"Ja!", e encerrado com a voz de: "Pare!". Ao comando "Ja!" aciona-se o cronOmetro, 

e aos 60 (sessenta) segundos da-se a voz de "Pare!", quando o candidato 

interrompe sua execuc;ao; - serao computadas apenas as execuc;oes corretas do 

exercicio, conforme descrito acima; - o repouso entre os movimentos e permitido; -

nao sera permitida qualquer forma de auxilio durante o movimento (ex.: abrac;ar ou 

apoiar-se nos joelhos ou na parte posterior das pernas, ou apoiar cotovelos no solo). 

0 teste sera realizado em terreno plano, e devera haver a demarcac;ao das 

linhas de largada e de chegada, compreendendo a distancia de 50 (cinqOenta) 

metros entre elas. 0 candidato posiciona-se inicialmente atras da linha de largada, 

adotando urn afastamento antero-posterior das pernas, com o pe da frente o mais 

proximo possivel da referida linha. Ao sinal do avaliador o candidato parte em 

maxima velocidade, objetivando cruzar a linha de chegada no menor tempo 

possivel, que sera anotado pelo cronometrista, com precisao em centesimos de 

segundo, que estara sobre a linha de chegada. - o teste sera iniciado por meio da 

voz de comando do avaliador: "Atenyao!!!" "Ja!!!", ao comando "Ja!!!" o referido 

avaliador, concomitantemente, realiza urn movimento rapido com o seu brac;o, que 
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se encontrava estendido acima da cabec;a, de cima para baixo, momento em que o 

avaliador (cronometrista) aciona o cronOmetro que sera travado quando o candidato 

cruzar a linha de chegada; - nao sera autorizado o uso de bloco de partida para a 

largada. 

0 teste devera ser realizado em terreno plano, com demarcac;oes de 50 em 

50 (cinqOenta) metros. 0 candidato se posicionara, atras da linha de largada, 

aguardando o sinal de partida. Ao sinal do avaliador, o candidato iniciara o teste, 

estabelecendo urn ritmo apropriado de corrida, objetivando percorrer a maior 

distancia possivel em metros, dentro do limite de tempo de 12 (doze) minutos, que 

sera anotada pelo avaliador ao termino do teste.- o teste iniciar-se-a com a voz de 

comando do avaliador. "Atenc;ao!!!", "Ja!!!". Ao comando "Ja!!!" o avaliador acionara 

o cronOmetro. Aos 10 (dez) minutos, sera dado urn apito para ciencia dos 

candidatos, sendo final do teste sinalizado com 2 ( dois) silvos longos, momento em 

que o candidato devera interromper o esforc;o e aguardar na pista ate que o 

avaliador constate e fac;a a anotac;ao de sua marca; - o candidato nao deve 

interromper a realizac;ao do teste, permanecendo, no minimo, ao ritmo de uma 

caminhada leve. 

6.5.12 Teste de aptidio fisica da Policia Militar do Mato Grosso 

E: de carater eliminat6rio, o candidato para ser considerado 

"recomendavellapto", tera que realizar todas as provas, no tempo e repetic;oes 

exigidas para cada uma delas, conforme os indices para inclusao de candidatos no 

Concurso de Admissao ao Curso de Formac;ao de Oficiais PMMT/CBMMT descritos 

a seguir: masculino/feminino 

a) Exame Biometrico (Ambos os Sexos): - 0 candidato descalc;o deve ter 

conferida sua altura minima exigida: masculino 1 m 65 em e feminino 1 m 57 em, e 

peso compativel com altura apresentada e exigida. 

b) Flexao na Barra Fixa (Masculino ): - 0 Candidato devera executar 

sucessivamente o numero minimo de 8 (oito) repetic;Qes de flexoes de brac;o na 
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barra fixa com as maos em pronayao e se contarao aquelas em que for ultrapassada 

a barra como queixo. 

c) Corrida de 12' (Ambos os Sexos): - 0 candidato devers percorrer na pista 

de atletismo uma distancia minima de 2.600m (dois mile seiscentos metros) se for 

masculino e 2.200m (dois mile duzentos metros) se for feminino, no tempo de 12' 

(doze minutos), admitindo-se eventuais paradas ou a execuyao de trechos em 

march a. 

d) Abdominal Remador (Ambos os Sexos):- 0 candidato partindo da posiyao 

de decubito dorsal, pernas unidas e estendidas e brayos estendidos atras da 

cabeya, baixados ao solo, flexionara simultaneamente o tronco e membros interiores 

na altura dos quadris, lanyando os brayos a frente de modo que a planta dos pes se 

ap6ie totalmente no solo e a linha dos cotovelos coincida com a linha dos joelhos, 

devers executar no tempo maximo de 01 (urn) minuto, o total minimo de 45 

( quarenta e cinco) repetiyoes, se for masculino e, 35 (trinta e cinco), se for feminino. 

e) Meio Sugado (Ambos os Sexos):- 0 candidato partindo da posiyao inicial 

em pe posiciona-se a frente do examinador ao comando de "Em Posiyao", o 

candidato tomara a posiyao de "Sentido" com os pes juntos e os brayos estendidos 

ao lado do corpo, com as palmas das maos junto a coxa. Ao comando de "lniciar", o 

candidato realizara flexao das pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as 

maos no solo por fora das pernas. Ap6s esse movimento, o candidato deve estender 

as pernas, tomando a posiyao para a flexao de brayo, e volta a flexionar as pernas 

com os joelhos unidos, apoiando-se com as maos no solo. - Ap6s esse movimento, o 

candidato deve retornar a posiyao inicial, quando completara uma repetiyao, o 

candidato tera o tempo maximo de 01 (urn) minuto para executar 15 (quinze) 

repetiyees se for masculino e 12 (doze) se for feminino. 

f) Natayao (Ambos os Sexos):- 0 candidato devers executar o percurso em 

uma piscina de 25 (vinte e cinco) metros ou de 50 (cinquenta) metros nao podendo 

tocar com os pes em seu fundo ou utilizar-se das bordas ou raias para a sua 

sustentayao, sob pena de ser eliminado do certame. 0 candidato podera nadar de 

forma livre, sem tempo fixado e em ritmo individual devendo percorrer uma distancia 

minima de 150m (cento e cinquenta metros) se for masculino e 100m (cern metros) 

se for feminino. 

g) Sustentayao na Barra (Feminino): -A candidata podera subir com auxilio 

pessoal ou material e devers permanecer na posiyao de sustentayao com o queixo 
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ultrapassando a linha horizontal da barra, maos em pronac;ao, sendo o cronometro 

acionado ao pronto da executante. Sera considerada recomendavellapta a candidata 

que permanecer nesta posic;ao por urn tempo minimo de 15' (quinze segundos). 

6.5.13 Teste de aptidio fisica da Policia Militar de Pernambuco 

0 Teste de Aptidao Fisica e de carater eliminat6rio. No Teste de Aptidao 

Fisica sera considerada a capacidade minima necessaria para superar, fisica e 

organicamente, as exigencias essenciais a preparac;ao do policial militar e do 

bombeiro militar do Estado de Pernambuco. Para o Teste de Aptidao Fisica nao 

serao admitidos, em hip6tese alguma, tratamentos diferenciados. 

Para o cargo de Soldado da Policia Militar, o Teste de Aptidao Fisica sera 

composto pelos exercicios de flexao na barra fixa; corrida de 50 metros rasos; salto 

em distancia; abdominal e corrida de 2.400 metros. 

Para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, o Teste de Aptidao 

Fisica sera composto por corrida de 50 metros rasos; flexao de brac;os na barra fixa 

(masculino)/flexao de brac;os no solo (feminino), 25 metros de natac;ao; flexao de 

abdomen e corrida de 2.400 metros. 

0 candidato que der ou receber qualquer tipo de ajuda sera considerado 

inapto, no Teste de Aptidao Ffsica. Ao resultado do Teste de Aptidao Fisica nao 

serao atribuidos pontos ou notas, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 

0 Teste de Aptidao Fisica sera composto por 05 (cinco) provas: 1a Flexao na 

barra fixa; 2a 50 metros rasos; 3a Saito em distancia; 4a Abdominal com pernas 

flexionadas; sa 2.400 metros. 

0 teste devera ser realizado em dois dias consecutivos. As tres primeiras 

provas no primeiro dia e as demais no dia subseqOentes. Em nenhuma hip6tese as 

provas devem ser realizadas no mesmo dia. 

Nos concursos publicos para ingresso na PMPE, o candidato sera obrigado a 

obter por prova, os indices minimos abaixo especificados: 



• Masculino 

a) Flexao e Extensao na Barra Minimo de 04 (quatro) repeti9oes. 

b) 50 metros rasos Maximo de 08 segundos. 

c) Saito em distancia Minimo de 03 metros e 60 centimetros. 

d) Abdominal Minimo de 34 (trinta e quatro) repeti¢es. 

e) 2400 metros Maximo de 11 minutos e 50 segundos. 

• Feminino 

a) Flexao e Extensao na Barra Minimo de 15 (quinze) segundos em flexao. 

b) 50 metros rasos Maximo de 09 segundos e 25 centesimo. 

c) Saito em distancia Minimo de 02 metros e 80 centimetros. 

d) Abdominal Minimo de 30 (trinta) repeti9oes. 

e) 2400 metros Maximo de 14 minutos e 20 segundos. 
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Sera considerado (a) inapto (a) e conseqOentemente reprovado (a) no teste, o 

(a) candidato que nao obtiver o indice minimo em qualquer prova. Sera considerado 

(a) apto (a), e, conseqOentemente aprovado (a) no teste, o (a) candidato (a) que 

atingir indice minimo em todas as provas. Abaixo a descri9ao dos testes: 

• 50 metros rasos 

Partindo da posi~o em pe ou da partida baixa, deve-se realizar, no menor 

tempo possivel, urn percurso em linha reta medindo 50 metros rasos. Esta prova 

deve ser realizada apenas uma vez e a tomada de tempo devera ser feita por meio 

do cronometro ou rel6gio digital em ate centesimo de segundo. O(a) candidato(a) s6 

podera "queimar" a largada apenas uma vez. Caso o(a) candidato(a), no momento 

da realiza9ao da prova, caia em virtude de desequilibro e nao conclua a prova, nao 

tera direito a uma segunda chance. 

• Flexao na barra 

Esta prova nao tera limite de tempo, devendo ser realizada a quantidade 

minima na tabela respectiva. A barra devera ter de 2,5 em a 3,5 em de espessura. 0 
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candidate do sexo masculine, a partir da posiyao inicial, dependurado na barra com 

os brac;os estendidos verticalmente, deverca realizar a flexao ultrapassando a linha do 

queixo acima da linha superior da barra, retornando a posic;ao anterior. A cabec;a 

deven:l ficar na posic;ao normal (olhando para frente). As maos deverao estar em 

pronac;ao (polegares apontando para dentro ). Durante a execuc;ao, deve-se manter o 

corpo retesado, como se houvesse uma linha reta partindo do calcanhar ate o 

ombro, nao sendo permitido balanceios. Para o candidate do sexo feminine, a partir 

da posic;ao inicial de flexao, dependurada na barra, a linha do queixo acima da linha 

superior da barra. Nesta posic;ao, devera permanecer por, no mlnimo, 15 (quinze) 

segundos, devendo retornar a posiyao inicial, para so depois retirar-se da barra. A 

cabec;a devera ficar na posic;ao normal ( olhando para frente ). A posic;ao das maos 

podera ser em pronac;ao ou supinac;ao. Para a realizac;ao da flexao inicial, a 

candidata podera solicitar o auxllio de outra pessoa, previamente estabelecida, 

podendo ser o proprio avaliador ou ter apoio de urn implemento para posiciona-la. 

So a partir da tomada de posic;ao de flexao acima da linha superior da barra e que 

sera acionado o cronometro. Durante a execuc;ao, deve-se manter o corpo retesado, 

como se houvesse uma linha reta partindo do calcanhar ate o ombro. 

• Saito em distancia 

Para esta prova, podera ser utilizada qualquer tecnica ou estilo, devendo a 

impulsao ser realizada com apenas uma das pernas. A medic;ao da distancia sera 

feita a partir do ultimo contato com a area de impulsao ate o local da queda, nao 

sendo obrigatoria a impulsao exatamente antes ou em cima da tabua de impulsao 

(quando existir). Entretanto, o ponte de impulsao devera ser feito antes da caixa de 

salto. Cada executante podera realizar esta prova em tres tentativas, devendo ser 

registrado o salto valido com maier lndice. A marcayao do salto devera ser feita na 

extensao do ponte de impulsao ao ponte de queda, devendo ser considerada a parte 

do corpo mais proxima do ponte de impulsao que tocar a area de teste, no memento 

da queda. 
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• Abdominal com pernas flexionadas 

Devera ser realizado o maior numero de repetiyoes no tempo de 01 (urn) 

minuto. Partindo da posi9ao de decubito dorsal, as pernas devem estar flexionadas 

com os joelhos em aproximadamente 90 graus, os antebra~os cruzados sobre a face 

anterior do t6rax e as palmas das maos ficam sobre a face anterior dos ombros. Os 

pes ficam colocados urn ao lado do outro com a abertura proxima ados ombros. Os 

pes sao seguros por outra pessoa da comissao de avalia9ao para manta-los em 

contato com a area de teste, com as plantas dos pes voltadas para baixo e as maos 

devem permanecer em contato com os ombros durante toda a execu9ao. A partir da 

posi9ao inicial, acima descrita, realiza-se urn movimento de contra9ao da 

musculatura abdominal, elevando o tronco ao mesrno tempo em que elevam-se os 

bra9os ate o nrvel em que ocorra o contato dos cotovelos com as coxas, sendo 

considerado da metade da coxa ate os joelhos e depois retorna a posiyao inicial, ate 

que toque a area de teste pelo menos com a metade superior das escapulas (parte 

superior das costas). Durante a realiza9ao do exerclcio, o executante devera fixar o 

olhar a frente e evitar tensao no pesco9o, mantendo-o o mais relaxado possrvel. 

Deve-se realizar este exerclcio em urn local confortavel, como colchonete, tatame, 

gramado ou outros. 

• Corrida de 2400 metros 

Sera realizado com partida livre, podendo o executante, eventualmente, 

tambem caminhar durante a prova. A partir do inlcio da prova nao sera permitido 

sair da pista, ate a conclusao do percurso. Caso nao conclua a prova, sera atribulda 

nota 0 (zero). A tomada de tempo devera ser feita por meio de cronometro ou rel6gio 

digital em minutos e segundos. 

Masculino prova lndice mlnimo: 

• Flexao na Barra Mlnimo de 02 repeti9oes. 

• Abdominal Minimo de 30 (trinta) repeti9oes. 

• 2400 metros Maximo de 13 minutos e 50 segundos. 
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Feminino prova indica minimo: 

• Flexao na Barra Minimo de 06 segundos em flexao. 

• Abdominal Minimo de 24 repetic;oes 

• 2400 metros Maximo de 16 minutos e 50 segundos. 

6.5.14 Teste de aptidio fisica da Policia Militar do Rio de Janeiro 

0 exame fisico objetiva selecionar os candidatos cujo vigor seja compativel 

com o exercicio das atividades fisicas desempenhadas no Curso de Formac;ao de 

Soldados. 

Constara das seguintes provas: 

a) Trac;ao na barra fixa: 02 (duas); 

b) Saito em altura: 1 , 1 0 m; 

c) Flexao de brac;os e antebrac;os: 15 (quinze) apoios de frente sobre o solo; 

d) Corrida de 12 (doze) minutos - 2.000 (dois mil) metros em 12 (doze) 

minutos; 

e) Corrida de 100 (cern) metros rasos - percorrer a distancia de 100 (cern) 

metros em 16 (dezesseis) segundos; 

Abaixo a descric;ao dos testes: 

a) Prova de trac;ao na barra: Tentativas: 2 (duas), nao necessariamente 

consecutivas, o candidato que nao obtiver exito na primeira tentativa tera a 

oportunidade de executar uma segunda tentativa no dia que a prova estiver sendo 

aplicada e, caso nao atinja o indica solicitado novamente, sera considerado 

reprovado; 

-Tempo: Nao ha tempo estipulado; 

- fndice minimo: 2 (duas) barras; 

- Configurac;ao do material: Barra fixa, cilindrica, com o diametro minimo de 3 

em e no maximo 3,5 em; distancia minima entre os postes de fixac;ao da barra 

devera ser de 1,10 m, a barra ficara colocada a altura de 2,37 m. Caso o executante, 

ap6s segura-la, encoste os pes no chao, devera flexionar as articulac;oes do joelho 
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para tras, de modo que os pes desencostem do solo; Execuc;ao do exercfcio: 

Posic;ao inicial, a barra deve ser segura na posiyao de pronac;ao (palmas das maos 

para frente ). Partindo da posic;ao com brac;os esticados e posicionados na largura 

dos ombros, promover a trac;ao flexionando, fazendo com que o queixo se nivele a 
barra; obs.: Nao e permitido impulsionar o corpo com as pernas ou balanc;ar o corpo 

para executar cada flexao, bern como o contato das pernas com quaisquer objetos. 

b) Prova de flexao e extensao de brac;os: Tentativas: 2 (duas). Nao 

necessariamente consecutivas, o candidato que nao obtiver exito na primeira 

tentativa, tera a oportunidade de executar uma segunda tentativa no dia em que a 

prova estiver sendo aplicada e, caso nao atinja o fndice solicitado novamente, sera 

considerado reprovado; 

-Tempo: Nao ha tempo estipulado; 

- indice mfnimo: 15 (quinze) repetic;oes; 

- Configurac;ao do material: Realizado em local firme, plano e horizontal; 

- Execuc;ao do exercfcio: Partindo da posic;ao de quatro apoios, com os brac;os 

estendidos na largura dos ombros e palma das maos no chao, dedos unidos 

voltados para frente, cabec;a voltada para frente, corpo na horizontal, pes unidos, 

devendo t6rax e quadril estarem alinhados, descendo e subindo uniformemente 

durante a execuc;ao do exercicio. Ao flexionar os brac;os as articulac;oes dos 

cotovelos deverao estar juntas ao tronco. 0 executante realizara extensoes e flexoes 

com ambos os brac;os, sem, no entanto, tocar o solo com o corpo, este estando a 
distancia de 10(dez) em do solo, mantendo-se o alinhamento das pernas e da 

col una. 

c) Corrida de 100 (cern) m rasos: Tentativas: 2 (duas), nao necessariamente 

consecutivas. Os candidatos que nao obtiverem exito na primeira tentativa terao a 

oportunidade de executar uma segunda tentativa no dia em que a prova estiver 

sendo aplicada e, caso nao atinjam, novamente, o indice minimo solicitado, 

serao considerados reprovados; 

- Distancia: 100 (cern) metros; 

- fndice minimo: 16 (dezesseis) segundos; 

- Configurac;ao material: Prova realizada em pista aferida: bandeirola 

(sinalizac;ao visual), apitos e cronOmetros; 

- Execuc;ao do exercicio: 0 candidato devera percorrer a distancia de 1 00 

(cern) metros; a posic;ao de partida ficara a criterio do candidate (nao podendo 
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utilizar qualquer acess6rio externo como apoio). Obs.: 0 tempo sera aferido por tres 

cronometristas. Se dois dos tres cronometros oficiais marcarem urn mesmo tempo e 

o terceiro for diferente, o tempo registrado por aqueles dois sera o oficial. Se os tres 

estiverem em desacordo, o intermediario sera oficial. Se somente dispuser de dois 

tempos e ambos forem distintos, o oficial sera o pior dos dois ( o maior tempo). 

d) Corrida de 12 (doze) minutos: 

- Tentativas: 01 (uma); 

-Tempo: 12 (doze) minutos; 

- indice minima: 2.000 (dois mil) metros; 

- Configurac;ao do material: Prova realizada em pista aferida de 400m, 

demarcada em frac;oes de 100 (cern) m. Cronometros e apitos; 

- Execuc;ao do exercicio: 0 candidato devera percorrer a distancia minima 

exigida no tempo de 12 (doze) minutos. 

e) Saito em altura: 

- Tentativas: 3(tres), nao necessariamente consecutivas; 

- indice minima: 1,1 Om; 

- Configurac;ao do material: Barra de salto, sarrafo, colchoes, trena, 

cronometros e apito; 

- Execuc;ao do exercicio: nas condic;oes das provas oficiais de atletismo, nao 

sera valida execuc;ao do salto cuja impulsao resulte no apoio simultaneo dos dois 

pes. Serao considerados reprovados os candidatos que nao satisfizerem os indices 

fisicos exigidos em uma das provas fisicas ou que, por quaisquer restric;oes no 

exame medico, nao convenha realizar o exame. Somente serao submetidos a 

exame fisico os candidatos aprovados sem restric;ao no exame de saude. Cabera 

recurso no exame fisico para os candidatos que se lesionarem durante alguma 

prova, o qual devera ser interposto no prazo de 48 horas uteis. Caso seja deferido o 

recurso, o candidato devera realizar novo exame fisico. 0 candidato que recorrer 

tera prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recurso, para se recuperar; ao 

termino desse prazo, o candidato realizara o exame fisico. 0 candidato que nao 

obtiver exito em qualquer uma das provas fisicas sera considerado reprovado no 

Exame Fisico, e nao podera realizar as demais provas. 
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6.5.15 Teste de aptidio fisica da Policia Militar de Rondonia 

0 Teste de Capacidade Fisica possui carater eliminat6rio, nao interferindo na 

classifica9ao do candidato. E tern por objetivo avaliar a agilidade, resistencia 

muscular e resistencia aer6bica do candidato, consideradas indispensaveis ao 

exercicio de suas atividades. 

Caso haja empate na ultima posiyao deste quantitativo, todos os empatados 

serao convocados. Teste de Capacidade Fisica consistira na execuyao de baterias 

de exerclcios, considerando-se apto o candidato que atingir o desempenho minimo 

indicado para cada urn deles. Quando reprovado em qualquer uma das baterias do 

teste, o candidato nao dara continuidade nas demais baterias, sendo, portanto, 

automaticamente eliminado do concurso. Os exercicios fisicos para a realizac;ao do 

Teste de Capacidade Fisica serao os seguintes: 

Para os candidatos do sexo Masculino: 

a) Barra- 5 (cinco) repetiyoes, pronayao direta como empunhadura; 

b) Abdominais - (tipo remador) 36 (trinta e seis) repeti9oes em urn minuto; 

c) Corrida - 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros realizados em ate doze 

minutos. 

Para as candidatas do sexo Feminino: 

a) Flexao de brayo- 18 (dezoito) repeti9oes com os joelhos apoiados; 

b) Abdominais - (tipo remador) 20 (vinte) repeti9oes em urn minuto; 

c) Corrida - 1.800 (urn mil e oitocentos) metros realizados em ate doze 

minutos. 

Procedimento- Teste de Capacidade Fisica. 

0 candidato, para ser considerado apto, tera que realizar a prova no tempo e 

nas repeti9oes exigidas. Na execuyao da corrida, o candidato podera fazer o 

percurso em qualquer ritmo ou intercalando a corrida com caminhada, podendo 

parar e depois dar continuidade a corrida, desde que nao abandone a pista antes de 

completar o percurso no tempo estabelecido. Ao resultado do exame de aptidao 

fisica nao serao atribuidos pontos ou notas, sendo o candidato considerado apto ou 

inapto. 
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6.5.16 Teste de aptidao fisica da Policia Rodoviaria Federal 

0 exame de capacidade fisica, de carc~ter eliminat6rio, visa a avaliar a 

capacidade do candidato para suportar, fisica e organicamente, as exigencias da 

atividade policial. As avaliayoes, os indices e as notas do exame de capacidade 

fisica obedecerao ao previsto nos seguintes quadros. Abaixo a descriyao dos testes: 

• Teste de Natayao: 

50 metros nado livre: o teste de natayao sera realizado de acordo com o 

estabelecido na Seyao IV da lnstruyao Normativa n.0 01 - DPRF/MJ, de 25 de 

setembro de 2007, publicada no Diario Oficial da Uniao de 01/10/2007 e na lnstruyao 

Normativa n.0 05 - DPRF/MJ, de 07 de novembro de 2007, publicada no Diario 

Oficial da Uniao de 08/11/2007, e nao tera nota a ele atribuida, sendo realizado sem 

limite de tempo, em uma piscina raiada. Sera considerado aprovado o candidato que 

nadar o percurso de 50 (cinqOenta) metros sem infringir qualquer das proibiyoes 

estabelecidas no artigo 19 da referida lnstruyao Normativa. 

• Teste de Corrida de doze minutos: masculino e feminino 

0 candidato que nao obtiver pontuayao em qualquer dos testes ou nao for 

aprovado no teste de natayao nao podera prosseguir na realizayao dos demais 

testes, sendo logo considerado eliminado e, conseqOentemente, eliminado do 

concurso. Sera considerado reprovado no exame de capacidade ffsica e, 

conseqOentemente, eliminado do concurso publico o candidato que: deixar de 

realizar algum dos testes; nao for considerado aprovado no Teste de Natayao, em 

conformidade com o subitem deste edital, e nao obtiver desempenho minimo de 2,00 

(do is) pontos em pelo menos urn dos seguintes testes: teste em barra fixa, teste de 

impulsao horizontal e teste de corrida de doze minutos; nao obtiver, no minimo, 3,0 

(tres) pontos na media aritmetica dos pontos atribuidos nos seguintes testes: teste 

em barra fixa, teste de impulsao horizontal e teste de corrida de doze minutos; nao 

comparecer para a realizayao dos testes; nao apresentar atestado medico 

especifico. Sera considerado aprovado no exame de capacidade fisica, o candidato 
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que nao se enquadrar no subitem. Os casos de alterac;Bo psicol6gica e/ou fisiol6gica 

temporaries (gravidez, estados menstruais, indisposi~oes, caibras, contusoes, 

luxa~oes, fraturas, etc.) que impossibilitem a realiza~ao dos testes ou diminuam ou 

limitem a capacidade trsica dos candidates nao serao levados em considera~ao, nao 

sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o principia da 

isonomia. 

6.6 NATACAO 

A natac;ao e urn esporte completo, pois mexe com toda a musculatura do 

corpo. Alem disso, com a amortiza~ao do impacto dos movimentos fisicos pela agua, 

a probabilidade de sofrer uma lesao e praticamente nula. Quem nada chega a perder 

aproximadamente 600 calorias por hora, enrijecendo os musculos e definindo a 

silhueta. A modalidade tambem melhora a respira~ao e a coordena~ao motora. Alem 

de todos os beneficios fisicos que oferece a nata~ao tambem relaxa a mente e ativa 

a memoria, garantindo uma 6tima oxigenac;ao para o cerebro. E nao podemos 

esquecer que tambem e urn grande combatente do estresse, ja que com a grande 

concentra~ao exigida na hora da respira~ao e nos movimentos, faz com que voce 

alivie as tensoes e esque~a urn pouco dos problemas do dia-a-dia. Seguem abaixo 

os estilos e seus beneficios: 

a) Peito I Classico: os musculos mais exigidos nesse estilo sao os peitorais e 

aqueles localizados na parte anterior da perna, entre ope eo joelho (flexores tipiais). 

b) Costas: trabalha os musculos das costas, barriga, bumbum, peito e parte 

anterior das coxas. 

c) Borboleta: e 6timo para fortalecer ombros e bra~os e exige uma 6tima 

coordena~ao entre pernas e bra~os. 

d) Crawl: Ajuda na defini~ao muscular das costas e bra~os, e urn estilo que 

permite que voce nade por urn Iongo periodo de tempo e com rapidez, favorecendo 

para quem quer emagrecer. 

A nata~ao traz uma serie de beneficios para aqueles que praticam, vejamos 

alguns deles: 

• Melhora da postura, alongando e fortalecendo toda musculatura; 
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• Aumento da capacidade respirat6ria; 

• Aumento da resistencia do organismo; 

• Ajuda na prevenc;ao e recuperac;ao de algumas doenc;as; 

• Ativac;ao do sistema neuro-muscular; 

• Relaxamento e combate do stress. 
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7 RESUL TACO E DISCUSSCES 

Analisando toda a pesquisa realizada neste estudo e trazendo uma nova 

proposta para os testes fisicos aplicados atualmente por nossa lnstituic;ao, 

evidenciamos que a Policia Militar do Parana aplica tres testes fisicos para o 

ingresso na corporac;ao militar; Schutle Run, Trac;ao na barra fixa e a Corrida e 2.400 

metros. 

Na pesquisa, coletamos diversos testes fisicos aplicados nas Policias 

Militares do Brasil, alem da Policia Rodoviaria Federal, Policia Federal, PoHcia Civil 

do Parana e a Guarda Municipal de Curitiba. 

Foi possivel constatar que nao existe uma padronizac;ao para estes testes, 

cada policia, cada instituic;ao, tipifica conforme seus objetivos e necessidades, sendo 

assim identificamos que mais urn teste se faz necessario incluir nas exigencias para 

o ingresso em nossa lnstituic;ao Policial. 

A natac;ao e exigida em diversas corporac;oes militares e tambem civis, sua 

qualificac;ao traz a necessidade de que o policial tenha noc;oes basicas de 

deslocamento no meio aquatico; fator este importante nas ac;oes policiais, sendo 

assim, todo policial militar em ac;ao, seja no uso de suas atribuic;oes ou fora dela, 

necessita estar preparado para uma ac;ao rapida e eficaz, pois estando ele ciente de 

qualquer pessoa em estado de necessidade ou perigo, seja no meio aquatico ou 

nao, precisa agir imediatamente, de maneira a salvar o solicitante e resguardando 

sua vida. 

Para isso, precisamos estabelecer duas condic;oes basicas: 

A primeira que todo candidato para ingressar na Policia Militar do Parana, 

participe deste teste de natac;ao, o qual seria realizado numa distancia de 50( 

cinqOenta) metros na piscina, com as seguintes considerac;oes: 

• Ap6s a largada o candidato nao podera encostar o pe no fundo da piscina; 

• Nao havera limite de tempo para a conclusao; 

• Podera se apoiar na parede da piscina somente quando da realizac;ao da 

virada; 

• Durante esta virada no bloco, nao podera ultrapassar o tempo maximo de 

15 segundos; 

• Estilo para realizac;ao deste teste sera o nado livre. 
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A segunda condiyao seria a inclusao de aulas de nata.;ao para o curso de 

forma.;ao de soldado, sendo assim necessitaria da mudan.;a do curriculo atual nas 

forma.;oes de nossas pra.;as. 
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8 CONSIDERAC0ES FINAlS 

Os testes fisicos precisam estar norteados com as reais necessidades 

exigidas pela profissao policial militar, suas missoes e caracteristicas requerem a 

inclusao de homens e mulheres que tenham urn preparo fisico basico para as a9oes 

a serem por eles submetidos. 

Os testes fisicos exigidos para inclusao na Policia Militar do Parana, alem de 

mensurar fisicamente de maneira total os candidatos, tambem proporcionam a 
banca examinadora a facilidade de execu9ao, nao desprendendo de sofisticados 

meios para tal. 

0 que se buscou nesta pesquisa, foi verificar se estes testes atuais trazem em 

sua totalidade a mensura9ao fisica dos candidatos, entretanto verificamos que a 

nata9ao se faz necessaria para exigir dos futuros policias militares no9oes basicas 

de nado, nao e objetivo deste estudo qualificar atletas mas sim buscar uma real 

necessidades que nossos soldados e tambem cadetes tenham esta qualifica9ao. 

E consenso entre tecnicos, preparadores fisicos e estudiosos das ci€mcias de 

que prepara9ao ffsica de modo completo, incluindo a nata9ao aumentam o 

rendimento em capacidades motoras especificas dos policiais quando em campo ou 

em qualquer situa9ao. A prepara98o do policial deve ser completa, pois nesse 

contexto apresentado o policial qualquer que seja seu nivel hierarquico, tern por 

obriga9ao estar bern preparado para exercer a missao policial e ele deve conhecer a 

dimensao exata do seu limite fisico e da sua forma de atua9ao. 

Por meio da analise dos diferentes te6ricos estudados, verificou-se que uma 

das principais contribui9oes da inclusao da nata9ao no ingresso a policia militar e 

fornecer subsidios para respaldar a qualidade das atribui9oes policiais. Alem disso, a 

nata9ao e completa e traz beneficios para a saude, pois mexe com toda a 

musculatura do corpo e com a amortiza98o do impacto dos movimentos fisicos pela 

agua, a probabilidade de sofrer uma lesao e praticamente nula, e tambem melhora a 

respira9ao e a coordena9ao motora. 

Alem de todos os beneffcios ffsicos que a nata9ao oferece ela tambem relaxa 

a mente e ativa a memoria, garantindo uma 6tima oxigena9ao para o cerebro, e e 
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urn grande combatente do estresse, ja que com a grande concentrac;ao exigida na 

hera da respirac;ao e nos movimentos, faz com que alivie as tensoes. 

0 investimento na inclusao da natac;ao nos testes fisicos no ingresso para a 

PM significa ter policiais mais preparados fisicamente que podem superar as 

expectativas de desempenho quando em campo. 

Atualmente os testes aplicados em diversas corporac;oes policiais e percorrer 

50 (cinqOenta) metros, em 01 (urn) dos estilos "crawl, costas, peito e borboleta", em 

piscina, ate o periodo de tempo maximo previsto para prova, e o candidate que 

completar os 50 (cinqOenta) metros do percurso sera considerado APTO, desde que 

.nao ultrapasse o tempo maximo previsto de 02 (dois) minutes (homem e mulher); 

Considerando que o candidate ja tenha side considerado apto nos outros 

testes de condicionamento fisico, o ultimo teste seria a natac;ao, e o objetivo e 

cumprir a distancia de 50 metros, modalidade nado livre e sem delimitar tempo no 

cronometro para sua realizac;ao. A analise deste teste e o conhecimento do 

candidate quanta a natac;ao. 

E oportuno ressaltar que os dados desta pesquisa contribuiram para o meu 

crescimento pessoal e profissional, no sentido de aprofundar conhecimentos 

referentes aos metodos de testes de aptidoes fisicas de outras corporac;oes 

estabelecendo contatos e troca de ideias para a minha melhoria continua como 

pessoa e como policial. Enfatizo, ainda, a contribuic;ao desta pesquisa para a 

realizac;ao de novas investigac;oes neste campo de interesse. 

Como foco desta pesquisa, fica registrada a sugestao da inclusao da natac;ao 

nos testes de capacidade fisica para ingresso na Policia Militar do Parana, sendo 

esta modalidade reconhecida como primordial de necessidade latente, trazendo 

resultados eficientes para a policia militar. 
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