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APRESENTAÇÃO 

Você sabia que o índice de reprovação na prova de aptidão física pode chegar a 40% 

dos candidatos? 

 

Por isso, o presente material foi desenvolvido juntamente com as vídeoaulas 

demonstrativas disponíveis em https://www.themiscejur.com.br/videos, com o objetivo de orientar 

e melhor preparar os candidatos para as provas de aptidão físicas dos seguintes concursos: 

a) Polícia Civil de Santa Catarina: cargos de Delegado, Agente e Escrivão; 

b) Polícia Militar de Santa Catarina: cargos de Oficial e Soldado; 

c) Agente Penitenciário e Agente Sócio Educativo de Santa Catarina; 

d) Polícia Rodoviária Federal; 

e) Polícia Federal: cargos de Delegado, Agente e Escrivão. 

 

A preparação física é tão importante quanto à preparação para a prova teórica para 

garantir a aprovação, por isso não deixe sua preparação para depois da divulgação do resultado 

da prova teórica.  

Lembre-se que o teste da barra fixa e o teste da corrida de 12 minutos são os que mais 

reprovam os candidatos, por isso é necessário um planejamento de preparação física com maior 

antecedência dependendo do seu grau de condicionamento físico.  

Nesse sentido é fundamental que você execute os movimentos dos exercícios exigidos 

no Edital de maneira correta para não ser eliminado. Muitos candidatos são eliminados por erros 

primários na execução dos movimentos, por isso é essencial fazer simulações do teste físico de 

preferência sob orientação de um profissional habilitado que observe seus movimentos e faça as 

devidas correções. 

Nos Resumos disponibilizamos macetes das provas de capacidade física por meio de 

fotos dos movimentos e respectivos índices necessários para sua aprovação. 

 

1. DEFINIÇÕES BÁSICAS COM BASE NO MANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO: 
  
1.1 APTIDÃO FÍSICA – Capacidade de trabalho; capacidade funcional total para executar 
algumas tarefas específicas que requerem esforço muscular, considerado o envolvimento 
individual, as tarefas a serem executadas, a qualidade e intensidade do esforço. Qualificação 
física individual que habilita para o exercício de uma atividade profissional em um determinado 
cargo.  
 

https://www.themiscejur.com.br/videos
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1.2 ATIVIDADE FÍSICA – Tarefa de natureza física cuja execução pressupõe um desgaste 
energético superior ao que apresenta o indivíduo em estado de repouso. Caracteriza-se por sua 
intensidade e duração, fatores que, por sua vez, definem a carga física.  
 
1.3 CAPACIDADE FÍSICA – Aquela que resulta da valorização da condição física de um indivíduo 
em relação à aptidão física necessária para o desenvolvimento de um determinado trabalho, 
função ou exercício físico.  
 
1.4 CARGA – Quantidade e intensidade de trabalho físico a que um indivíduo está submetido.  
 
1.5 CONDIÇÃO FÍSICA – Estado do rendimento físico no qual se encontra um indivíduo em um 
momento concreto. A condição física é a expressão objetiva da capacidade física de um sujeito, 
característica determinante e suscetível de ser avaliada mediante provas fisiológicas, funcionais 
ou físicas. Adquire-se de forma metódica, racional e sistemática por um condicionamento 
adequado ou treinamento físico e se baseia em uma boa saúde, ao que também contribui.  
 
1.6 CONDICIONAMENTO FÍSICO – Processo que está associado à capacidade de um indivíduo 
suportar atividades cada vez mais intensas. 

 
 

1.2 A FILOSOFIA DO TREINAMENTO FÍSICO - A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO FÍSICO E A 
SAÚDE  

O treinamento regular e orientado provoca, naturalmente, diversas adaptações no 
funcionamento do organismo. Essas adaptações trazem benefícios para saúde e propiciam 
condições para a eficiência do desempenho profissional.  

 
Trabalhos científicos têm demonstrado que a atividade física regular melhora a 

capacidade física do indivíduo, com adaptações fisiológicas no sistema cardiopulmonar, tais 
como:  

a) aumento das cavidades e da espessura do músculo cardíaco com consequente 
lançamento no organismo de maior quantidade de sangue após cada contração (volume de 
ejeção);  

b) diminuição da frequência cardíaca, permitindo ao coração trabalhar menos, mantendo 
a mesma eficiência devido ao aumento do volume de ejeção;  

c) aumento da capacidade de transporte de oxigênio pela hemoglobina, EB20-MC-10.350 
2-1 desempenhando função importante na utilização deste pelos músculos; e  

d) diminuição da pressão arterial, devido à menor resistência dos vasos à passagem do 
sangue, e aumento da capacidade de consumir oxigênio, tornando o músculo mais resistente à 
fadiga. 
 

Recomendamos que o candidato seja previamente submetido a uma avaliação 
médica antes de iniciar sua preparação e siga a orientação de treinamento de um 
profissional habilitado. 
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CAPÍTULO I – RESUMO DA PROVA FÍSICA DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA 
Cargo de Delegado 

 
1. IMPULSÃO HORIZONTAL (MASCULINO/FEMININO) 
1.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos dos 
sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá posicionar-se atrás da 
linha de medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, estático, pés paralelos e 
sem tocar a linha; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) saltará à frente com movimento simultâneo 
dos pés devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada no solo e paralela à 
linha inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser à frente da segunda linha de 
medição marcada no solo). 
 

 
 
1.2. O desempenho mínimo exigido para os candidatos dos sexos masculino e feminino são definidos pela 
tabela a seguir: 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO  FEMININO 

Impulsão Horizontal 1 metro e 70 centímetros 1 metro e 30 centímetros 

 
 
2. FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO) 
2.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos dos 
sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá deitar de costas no 
solo, na posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça em contato pleno 
com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso das mãos tocando 
o solo; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) começará a primeira fase do movimento, 
realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser flexionados, a planta dos pés devem tocar 
totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos devem alcançar ou 
ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deve 
voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno 
a posição inicial, correspondera a uma unidade de execução. Após o silvo do apito e iniciado o movimento o 
professor avaliador acionará o cronometro para cronometragem do tempo máximo de 01 (um) minuto. 
 

 
2.2. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos dos sexos 
masculino e feminino são definidos pela tabela a seguir: 
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TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Flexão Abdominal em 1 minuto 30 (trinta) repetições 20 (vinte) repetições 

 
3. FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA (FEMININO) 
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO 
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando de "em 
posição" ou “atenção”, o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação), 
mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés 
sem contato com o solo e com as barras de sustentação laterais, podendo receber ajuda para atingir esta 
posição; 
II - Execução: Ao comando de "iniciar" ou “ok”, o candidato flexionara simultaneamente os cotovelos até 
ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 
Em seguida, voltara à posição inicial pela extensão completa dos braços (cotovelos) e com o corpo na 
posição vertical. 

 
 
3.2. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos do sexo masculino 
é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Flexão em Barra Fixa 3 (três) flexões 

 
CANDIDATAS DO SEXO FEMININO 
3.3. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em: 
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre um ponto 
de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição" ou “atenção”, a candidata empunhara a 
barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços completamente flexionados, o 
queixo acima da parte superior da barra com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em 
contato com o ponto de apoio. 
II – Execução: ao comando de “iniciar” ou “ok”, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata 
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado com a 
barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição professor 
avaliador do teste com o auxilio de um cronometro, inicia imediatamente a cronometragem do tempo 
(estático) de permanência da candidata na posição. 
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3.15. O desempenho mínimo exigido para as candidatas do sexo feminino é definido 
pela tabela a seguir: 

 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Sustentação em Barra Fixa 5 (cinco) segundos 

 
 
4 TESTE DE LÉGER – CORRIDA DE VAI E VEM EM 20 METROS (MASCULINO E FEMININO) 
4.1. A metodologia para a preparação e execução correta do exercício do teste de Léger - corrida de vai e 
vem em 20 (vinte) metros consistirá em: 
4.1.1. Posição inicial: ao comando “atenção para a contagem regressiva para o início do teste”, o 
candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial, ou seja, atrás da linha demarcatória ou do 
cone. 
4.1.2. Execução: após a contagem regressiva (de cinco a um) e ao soar o bip sonoro, o candidato deve 
deslocar-se em ritmo cadenciado até a linha demarcatória ou do cone que se encontra no outro lado a 20 
(vinte) metros de distância da linha de onde saiu. 
4.1.3.A cada bip sonoro o candidato deve deslocar-se até a linha demarcatória ou do cone que se encontra 
do outro lado a 20 metros de distância. A distância de 20 metros deverá ser sempre percorrida em ritmo 
cadenciado. 
 
4.2. O desempenho mínimo exigido (número de estágios completos) para os candidatos do sexo masculino 
e feminino é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Teste de Léger – 20 metros 
6 (seis) estágios 

completos 
5 (cinco) estágios 

completos 
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CAPÍTULO II – RESUMO DA PROVA FÍSICA DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA 
Cargos de Agente 

 
1. IMPULSÃO HORIZONTAL (MASCULINO/FEMININO) 
1.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos dos 
sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá posicionar-se atrás da 
linha de medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, estático, pés paralelos e 
sem tocar a linha; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) saltará à frente com movimento simultâneo 
dos pés devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada no solo e paralela à 
linha inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser à frente da segunda linha de 
medição marcada no solo). 
 

 
 
1.2. O desempenho mínimo exigido para os candidatos dos sexos masculino e feminino são definidos pela 
tabela a seguir: 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO  FEMININO 

Impulsão Horizontal 1 metro e 90 centímetros 1 metro e 50 centímetros 

 
 
2. FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO) 
2.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos dos 
sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá deitar de costas no 
solo, na posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça em contato pleno 
com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso das mãos tocando 
o solo; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) começará a primeira fase do movimento, 
realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser flexionados, a planta dos pés devem tocar 
totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos devem alcançar ou 
ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deve 
voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno 
a posição inicial, correspondera a uma unidade de execução. Após o silvo do apito e iniciado o movimento o 
professor avaliador acionará o cronometro para cronometragem do tempo máximo de 01 (um) minuto. 
 

 
2.2. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos dos sexos 
masculino e feminino são definidos pela tabela a seguir: 
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TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Flexão Abdominal em 1 minuto 40 (quarenta) repetições 35 (trinta e cinco) repetições 

 
3. FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA (FEMININO) 
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO 
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando de "em 
posição" ou “atenção”, o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação), 
mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés 
sem contato com o solo e com as barras de sustentação laterais, podendo receber ajuda para atingir esta 
posição; 
II - Execução: Ao comando de "iniciar" ou “ok”, o candidato flexionara simultaneamente os cotovelos até 
ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 
Em seguida, voltara à posição inicial pela extensão completa dos braços (cotovelos) e com o corpo na 
posição vertical. 

 
 
3.2. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos do sexo masculino 
é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Flexão em Barra Fixa 5 (cinco) flexões 

 
CANDIDATAS DO SEXO FEMININO 
3.3. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em: 
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre um ponto 
de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição" ou “atenção”, a candidata empunhara a 
barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços completamente flexionados, o 
queixo acima da parte superior da barra com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em 
contato com o ponto de apoio. 
II – Execução: ao comando de “iniciar” ou “ok”, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata 
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado com a 
barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição professor 
avaliador do teste com o auxilio de um cronometro, inicia imediatamente a cronometragem do tempo 
(estático) de permanência da candidata na posição. 
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3.15. O desempenho mínimo exigido para as candidatas do sexo feminino é definido 
pela tabela a seguir: 

 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Sustentação em Barra Fixa 25 (vinte e cinco) segundos 

 
 
4 TESTE DE LÉGER – CORRIDA DE VAI E VEM EM 20 METROS (MASCULINO E FEMININO) 
4.1. A metodologia para a preparação e execução correta do exercício do teste de Léger - corrida de vai e 
vem em 20 (vinte) metros consistirá em: 
4.1.1. Posição inicial: ao comando “atenção para a contagem regressiva para o início do teste”, o 
candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial, ou seja, atrás da linha demarcatória ou do 
cone. 
4.1.2. Execução: após a contagem regressiva (de cinco a um) e ao soar o bip sonoro, o candidato deve 
deslocar-se em ritmo cadenciado até a linha demarcatória ou do cone que se encontra no outro lado a 20 
(vinte) metros de distância da linha de onde saiu. 
4.1.3.A cada bip sonoro o candidato deve deslocar-se até a linha demarcatória ou do cone que se encontra 
do outro lado a 20 metros de distância. A distância de 20 metros deverá ser sempre percorrida em ritmo 
cadenciado. 
 
4.2. O desempenho mínimo exigido (número de estágios completos) para os candidatos do sexo masculino 
e feminino é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Teste de Léger – 20 metros 
69 trajetos (idas ou voltas)  

8º estágio  
59 trajetos (idas ou voltas)  

7º estágio  
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CAPÍTULO II – RESUMO DA PROVA FÍSICA DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA 
Cargos de Escrivão  

 
1. IMPULSÃO HORIZONTAL (MASCULINO/FEMININO) 
1.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos dos 
sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá posicionar-se atrás da 
linha de medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, estático, pés paralelos e 
sem tocar a linha; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) saltará à frente com movimento simultâneo 
dos pés devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada no solo e paralela à 
linha inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser à frente da segunda linha de 
medição marcada no solo). 
 

 
 
1.2. O desempenho mínimo exigido para os candidatos dos sexos masculino e feminino são definidos pela 
tabela a seguir: 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO  FEMININO 

Impulsão Horizontal 1 metro e 80 centímetros 1 metro e 40 centímetros 

 
 
2. FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO) 
2.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos dos 
sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá deitar de costas no 
solo, na posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça em contato pleno 
com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso das mãos tocando 
o solo; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) começará a primeira fase do movimento, 
realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser flexionados, a planta dos pés devem tocar 
totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos devem alcançar ou 
ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deve 
voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno 
a posição inicial, correspondera a uma unidade de execução. Após o silvo do apito e iniciado o movimento o 
professor avaliador acionará o cronometro para cronometragem do tempo máximo de 01 (um) minuto. 
 

 
2.2. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos dos sexos 
masculino e feminino são definidos pela tabela a seguir: 
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TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Flexão Abdominal em 1 minuto 30 (trinta) repetições 25 (vinte e cinco) repetições 

 
3. FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA (FEMININO) 
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO 
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando de "em 
posição" ou “atenção”, o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação), 
mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés 
sem contato com o solo e com as barras de sustentação laterais, podendo receber ajuda para atingir esta 
posição; 
II - Execução: Ao comando de "iniciar" ou “ok”, o candidato flexionara simultaneamente os cotovelos até 
ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 
Em seguida, voltara à posição inicial pela extensão completa dos braços (cotovelos) e com o corpo na 
posição vertical. 

 
 
3.2. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos do sexo masculino 
é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Flexão em Barra Fixa 3 (três) flexões 

 
CANDIDATAS DO SEXO FEMININO 
3.3. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em: 
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre um ponto 
de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição" ou “atenção”, a candidata empunhara a 
barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços completamente flexionados, o 
queixo acima da parte superior da barra com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em 
contato com o ponto de apoio. 
II – Execução: ao comando de “iniciar” ou “ok”, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata 
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado com a 
barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição professor 
avaliador do teste com o auxilio de um cronometro, inicia imediatamente a cronometragem do tempo 
(estático) de permanência da candidata na posição. 
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3.15. O desempenho mínimo exigido para as candidatas do sexo feminino é definido 
pela tabela a seguir: 

 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Sustentação em Barra Fixa 15 (quinze) segundos 

 
 
4 TESTE DE LÉGER – CORRIDA DE VAI E VEM EM 20 METROS (MASCULINO E FEMININO) 
4.1. A metodologia para a preparação e execução correta do exercício do teste de Léger - corrida de vai e 
vem em 20 (vinte) metros consistirá em: 
4.1.1. Posição inicial: ao comando “atenção para a contagem regressiva para o início do teste”, o 
candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial, ou seja, atrás da linha demarcatória ou do 
cone. 
4.1.2. Execução: após a contagem regressiva (de cinco a um) e ao soar o bip sonoro, o candidato deve 
deslocar-se em ritmo cadenciado até a linha demarcatória ou do cone que se encontra no outro lado a 20 
(vinte) metros de distância da linha de onde saiu. 
4.1.3.A cada bip sonoro o candidato deve deslocar-se até a linha demarcatória ou do cone que se encontra 
do outro lado a 20 metros de distância. A distância de 20 metros deverá ser sempre percorrida em ritmo 
cadenciado. 
 
4.2. O desempenho mínimo exigido (número de estágios completos) para os candidatos do sexo masculino 
e feminino é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Teste de Léger – 20 metros 
59 trajetos (idas ou voltas)  

7º estágio  
49 trajetos (idas ou voltas)  

6º estágio  
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CAPÍTULO III – RESUMO DA PROVA FÍSICA DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 
 Cargos de Oficial e Soldado 
 
1. PROVA DE FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA – BARRA (SOMENTE SEXO MASCULINO) 
Posição Inicial:  
A posição de pegada é pronada, (palmas das mãos voltadas para a frente) e correspondente a distância 
lateral biacromial (dos ombros), braços e pernas estendidas, com o corpo na posição vertical, perdendo 
contato com o solo (1); 
Execução:  
Flexionar simultaneamente os braços até ultrapassar o queixo acima da barra horizontal (2); Retornar a 
Posição Inicial (1), pela extensão completa dos braços. Posição Final (3).  

 

2. PROVA DE DESENVOLVIMENTO MILITAR – 10 KG – (SOMENTE PARA O SEXO FEMININO): 
Posição inicial: 
De pé, pernas afastadas, barras suspensa até a altura dos ombros, com pegada na posição de rosca 
inversa, e abertura lateral no alinhamento dos ombros. (1) 
Execução: 
Estender totalmente e simultaneamente os braços para cima. (2); Voltar à posição inicial pela flexão 
completa dos braços. (3); 

  
 
3. PROVA DE ABDOMINAL - REMADOR - 1 MINUTO (AMBOS OS SEXOS): 
Posição inicial: 
Deitado em decúbito dorsal, pernas unidas e braços totalmente estendidos acima da cabeça, tocando o solo 
(1); 
Execução: 
Flexionar, simultaneamente, o tronco e membros inferiores na atura dos quadris, lançando os braços 
estendidos à frente, de modo que as plantas dos pés se apóiem totalmente no solo e a linha dos cotovelos 
alcance, no mínimo, a linha dos joelhos. (2); Voltar à posição inicial, com as pernas e os braços estendidos, 
tocando o solo, completando desta forma, uma repetição (3); 
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4. PROVA DE VELOCIDADE - 100 METROS - (AMBOS OS SEXOS): 
Posição inicial: 
De pé, em posição de largada, em afastamento antero-posterior de pernas, estando o pé da frente alinhado 
com a linha de partida. 
Execução: 
Ao comando de “ATENÇÃO”, “JÁ” (execução), ou “ATENÇÃO”, seguido de um silvo breve de apito 
(execução) dado pelo professor avaliador, o candidato deverá percorrer a distância estipulada no menor 
tempo possível. 
 
5. PROVA DE APOIO DE 4 TEMPOS – MEIO SUGADO - 1 MINUTO - (AMBOS OS SEXOS): 
Posição inicial: 
Tomar a posição fundamental (anatômica). (1); 
Execução: 
Realizar o flexionamento das pernas com os joelhos unidos, braços por fora das pernas, apoiando-se com 
as palmas das mãos no solo e braços estendidos (2); Após esse movimento estender simultaneamente as 
pernas, tomando a posição para flexão de braço (3); Voltar novamente a flexionar as pernas com os joelhos 
unidos (4); Em seguida, retornar a posição inicial (1), completando desta forma uma repetição; (5) 
 

 
 
6. TESTE COOPER 12 MINUTOS (AMBOS OS SEXOS): 
Posição inicial: 
De pé, em posição de largada, em afastamento antero-posterior das pernas, estando o pé da frente 
alinhado com a linha de partida. 
Execução: 
O percurso da prova será realizado em pista de atletismo, ruas ou estradas. 
Ao comando de “ATENÇÃO”, “PREPARA”, “JÁ” (execução), ou “ATENÇÃO”, seguido de um silvo breve de 
apito (execução) dado pelo avaliador, o candidato deverá percorrer a distância estipulada no tempo limite de 
12(doze) minutos. 
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TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA INGRESSO NA PMSC NAS CARREIRAS DE OFICIAIS 
PM (QOPM), OFICIAIS DE SAÚDE (QOSPM), PRAÇAS PM (QPPM) E CAPELÃES (QOCplPM) 
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CAPÍTULO IV – RESUMO DA PROVA FÍSICA DA AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE 
SÓCIOEDUCATIVO DE SC 

Cargos de Agente Penitenciário e Agente Sócio Educativo 
 
1 IMPULSÃO HORIZONTAL  
1.1 Metodologia de preparação e execução do exercício para ambos os sexos:  
I – Posição Inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá posicionar-se atrás da linha de 
medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, parado, com os pés paralelos 
entre si e atrás da linha de medição inicial marcada no solo, sem tocá-la;  
II – Execução: Ao comando “iniciar”, o (a) candidato (a) saltará à frente com movimento simultâneo dos pés 
devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada no solo e paralela à linha 
inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser à frente da segunda linha de 
medição marcada no solo).  

 
 
1.2 Distância mínima para execução do exercício, conforme tabela abaixo: 

TESTE DISTÂNCIA 

Impulsão Horizontal (masculino) 1 metro e 70 centímetros 

Impulsão Horizontal (feminino) 1 metro e 30 centímetros 

 

 
2 FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO)  
2.1 A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício para os candidatos dos sexos 
MASCULINO E FEMININO consistirá em:  
I – Posição inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá deitar de costas no solo, na 
posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça em contato pleno com o solo, 
joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso das mãos tocando o solo;  
II – Execução: Ao comando “iniciar”, após o silvo de apito, o (a) candidato (a) começará a primeira fase do 

movimento, realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser flexionados, a planta dos pés 

devem tocar totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos devem 

alcançar ou ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o 

candidato deve voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse movimento completo, 

finalizado com o retorno a posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução. Após o silvo do apito 

e iniciado o movimento avaliador acionará o cronometro para cronometragem do tempo máximo de 01 (um) 

minuto. 

 
2.2 O número mínimo de repetições está descrito na tabela abaixo:  
DESEMPENHO MÍNIMO NO EXERCÍCIO 

TESTE NÚMERO DE REPETIÇÕES 
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Flexão Abdominal em 01 minuto (masculino) 30 

Flexão Abdominal em 01 minuto (feminino) 20 

 

3 FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA (FEMININO)  
3.1 A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em:  
3.1.1 CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO  
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando de "em 
posição", o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços 
completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés sem contato com o 
solo e com as barras de sustentação laterais, podendo receber ajuda para atingir esta posição;  
II - Execução: Ao comando de "iniciar", o candidato flexionara simultaneamente os cotovelos até 
ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. Em seguida, voltara à posição inicial pela extensão 
completa dos braços (cotovelos) e com o corpo na posição vertical.  

 
 
3.1.2 O número de repetições será conforme tabela abaixo:  
CANDIDATOS MASCULINOS -  DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Flexão em Barra Fixa 3 

 
3.2 CANDIDATOS DO SEXO FEMININO  
3.2.1 A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em:  
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre um ponto 
de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição", a candidata empunhara a barra com 
pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços completamente flexionados, o queixo acima 
da parte superior da barra com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em contato com o 
ponto de apoio.  
II – Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata permanecer com os 
dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado com a barra horizontal, porém 
sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição o avaliador do teste com o auxilio de um 
cronometro, inicia imediatamente a cronometragem do tempo (estático) de permanência da candidata na 
posição.  
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3.2.3 Tempo mínimo será conforme a tabela abaixo:  
DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE TEMPO MÍNIMO 

Sustentação em Barra Fixa 10 segundos 

 

4 CORRIDA EM 12 MINUTOS (MASCULINO/FEMININO)  
4.1 A metodologia para a preparação e execução do exercício do teste de corrida de doze minutos 
consistirá em:  
I – Posição inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá posicionar-se atrás da linha de 
medição inicial (2 cm de largura), em pé e sem tocar a linha;  
II – Execução: Ao comando “iniciar”, após o silvo de apito, o (a) candidato (a) deverá atingir a distância 
mínima exigida podendo se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar 
e depois prosseguir. Após o silvo do apito o avaliador acionará o cronometro para cronometragem do tempo 
máximo de 12 (doze) minutos.  
 

4.2 A distância mínima será conforme tabela abaixo:  
CANDIDATOS MASCULINOS - DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Corrida de 12 minutos 2.000 metros 

 

CANDIDATAS FEMININAS - DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Corrida de 12 minutos 1.800 metros 
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CAPÍTULO V – RESUMO DA PROVA FÍSICA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
Cargos de Policial Rodoviário Federal 

 
3.1 DO TESTE DE FLEXÃO EM BARRA FIXA 
3.1.1 DO TESTE MASCULINO 
3.1.1.1 A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para os candidatos do 
sexo masculino obedecerá aos seguintes critérios: 
I – posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra, com pegada livre (pronação ou 
supinação), mantendo os cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, devendo 
manter o corpo na vertical, sem contato com o solo e com as barras de sustentação lateral; e  
II – execução: iniciar o movimento com a flexão dos cotovelos até que o queixo ultrapasse a parte superior 
da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição inicial, sendo assim considerado um 
movimento completo (uma flexão). 

 
 
3.1.2 DO TESTE FEMININO 
3.1.2.1 A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para as candidatas 
obedecerá aos seguintes critérios: 
I – posição inicial: a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre (pronação ou 
supinação), mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, sem nela apoiar-
se, podendo receber ajuda para atingir essa posição; e 
II – execução: depois de tomada a posição inicial pela candidata, o fiscal da prova iniciará imediatamente a 
cronometragem do tempo, devendo a candidata permanecer na posição. 

 
 
3.1.3 O desempenho apresentado no teste de flexão em barra fixa terá as seguintes pontuações: 

MASCULINO 

Número de flexões Pontos 

De 0 a 2 0,00 (reprovado) 

3 2,00 

4 2,50 

5 3,00 

6 3,50 
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7 4,00 

8 4,50 

Igual ou superior a 9 5,00 

FEMININO 

Tempo de suspensão (em segundos) Pontos 

De 0 a 10 0,00 (reprovado) 

De mais de 10 a 13 2,00 

De mais de 13 a 16 2,50 

De mais de 16 a 19 3,00 

De mais de 19 a 22 3,50 

De mais de 22 a 25 4,00 

De mais de 25 a 28 4,50 

Mais de 28 5,00 

 
3.2 DO TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL 
3.2.1 A metodologia de preparação e execução do teste de impulsão horizontal para os candidatos do sexo 
masculino e para as candidatas do sexo feminino obedecerá aos seguintes critérios: 
I – posição inicial: o candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial (5cm de largura – 
fazendo parte do valor medido), em pé, estático, pés paralelos sem tocar a linha; 
II – execução: o candidato deverá saltar à frente com movimento simultâneo dos pés. 

 
 
3.2.2 O desempenho apresentado no teste de impulsão horizontal terá as seguintes pontuações: 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0,00 a 2,00 De 0,00 a 1,60 0,00 (reprovado) 

De 2,01 a 2,05 De 1,61 a 1,65 2,00 

De 2,06 a 2,10 De 1,66 a 1,70 2,50 

De 2,11 a 2,15 De 1,71 a 1,75 3,00 

De 2,16 a 2,20 De 1,76 a 1,80 3,50 

De 2,21 a 2,25 De 1,81 a 1,85 4,00 

De 2,26 a 2,30 De 1,86 a 1,90 4,50 

Igual ou superior a 2,31 Igual ou superior a 1,91 5,00 

 
3.3 DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL 
3.3.1 A metodologia para a preparação e execução do teste em flexão abdominal para os candidatos do 
sexo masculino e para as candidatas do sexo feminino obedecerá aos seguintes critérios: 
I – posição inicial: o candidato deverá posicionar-se em decúbito dorsal, braços cruzados sobre o tórax, 
pernas flexionadas a 90° e planta dos pés em contato com o solo, recebendo auxilio de um avaliador para 
que, durante o teste, permaneça com os pés em contato com o solo; 
II – execução: ao comando de "iniciar", o candidato flexionará o tronco até tocar os joelhos com os 
cotovelos e retornará a posição inicial, de forma que a escápula encoste o solo, completando uma 
repetição. 
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3.3.2 O desempenho apresentado no teste de flexão abdominal terá as seguintes pontuações: 

NÚMERO DE REPETIÇÕES 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0 a 30 De 0 a 24 0,00 (reprovado) 

De 31 a 34 De 25 a 27 2,00 

De 35 a 38 De 28 a 30 2,50 

De 39 a 42 De 31 a 33 3,00 

De 43 a 46 De 34 a 36 3,50 

De 47 a 50 De 37 a 39 4,00 

De 51 a 54 De 40 a 42 4,50 

Igual ou superior a 55 Igual ou superior a 43 5,00 

 

3.4 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 
3.4.1 O teste de corrida de 12 minutos terá início e término marcados por emissão de sinal sonoro e será 
aplicado em local adequado, com distâncias marcadas, destacados os pontos de chegada para as 
distâncias referentes aos parâmetros aplicáveis aos candidatos do sexo masculino e do sexo feminino. 
 
3.4.2 O desempenho apresentado no teste de corrida de 12 minutos terá as seguintes pontuações: 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0 a 2.300 De 0 a 2.000 0,00 (reprovado) 

De 2.301 a 2.400 De 2.001 a 2.100 2,00 

De 2.401 a 2.500 De 2.101 a 2.200 2,50 

De 2.501 a 2.600 De 2.201 a 2.300 3,00 

De 2.601 a 2.700 De 2.301 a 2.400 3,50 

De 2.701 a 2.800 De 2.401 a 2.500 4,00 

De 2.801 a 2.900 De 2.501 a 2.600 4,50 

Igual ou superior a 2.901 Igual ou superior a 2.601 5,00 
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CAPÍTULO VI – RESUMO DA PROVA FÍSICA DA POLÍCIA FEDERAL 
Cargos de Delegado, Perito, Agente e Escrivão 

 
3.1 Do Teste em Barra Fixa para Candidatos do Sexo Masculino 
3.1.1 A metodologia para a preparação e execução do teste em barra fixa será a seguinte: 
I – ao comando “em posição”, o candidato deverá se dependurar na barra, com pegada livre 
(pronação ou supinação) e cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa 
posição, devendo manter o corpo na vertical, sem contato com o solo e sem contato com as 
barras de sustentação laterais; 
II – ao comando “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o queixo 
ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida, estenderá novamente os cotovelos até a 
posição inicial; 

 
 

3.1.2 A pontuação do teste em barra fixa será atribuída conforme a tabela a seguir: 

Número de flexões Pontos 

Abaixo de 3 0,00 Eliminado 

3 2,00 

4 2,33 

5 2,67 

6 3,00 

7 3,33 

8 3,67 

9 4,00 

10 4,33 

11 4,67 

12 5,00 

13 5,33 

14 5,67 

15 6,00 

 

3.2 Do Teste em Barra Fixa para Candidatos do Sexo Feminio 
3.2.1 A metodologia de preparação e execução do teste em barra fixa para as candidatas será a 
seguinte: 
I – Ao comando “em posição”, a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre 
(pronação ou supinação), mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da 
barra, sem nela apoiar-se, podendo fazer uso de suporte ou plataforma para atingir essa posição; 
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II – Depois de tomada a posição inicial pela candidata, ao comando “iniciar”, estando ela 
pendurada somente pelas mãos, o avaliador da prova iniciará imediatamente a cronometragem do 
tempo, devendo a candidata permanecer na posição descrita no item I; 

 
 
3.2.2 A pontuação do teste em barra fixa será atribuída conforme a tabela a seguir: 

Tempo de permanência em sustentação Pontos 

Abaixo de 15 segundos 0,00 Eliminado 

Igual ou superior a 15 segundos e abaixo de 20 segundos 2,00 

Igual ou superior a 20 segundos e abaixo de 25 segundos 3,00 

Igual ou superior a 25 segundos e abaixo de 30 segundos 4,00 

Igual ou superior a 30 segundos e abaixo de 35 segundos 5,00 

Igual ou superior a 35 segundos  6,00 

 

3.3 Do Teste de Impulsão Horizontal 
3.3.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de impulsão horizontal, para os 
candidatos dos sexos masculino e feminino, será a seguinte: 
I – ao comando “em posição”, o candidato deverá se posicionar atrás da linha de medição inicial 
(5 cm de largura – fazendo parte do valor a ser medido), em pé, estático, pés paralelos e sem 
tocar a linha; 
II – ao comando “iniciar”, o candidato saltará à frente com movimento simultâneo dos pés. A 
marcação da distância saltada será medida a partir da linha de medição inicial até a marca no 
solo, de qualquer parte do corpo, mais próxima da linha de medição inicial, deixada pelo 
candidato; 

 
 
3.3.2 A pontuação do teste de impulsão horizontal, para os candidatos dos sexos masculino e 
feminino, será atribuída conforme a tabela a seguir: 
 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Abaixo de 2,14 Abaixo de 1,66 0,00 Eliminado 

De 2,14 a menos de 2,22 De 1,66 a menos de 1,74 2,00 
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De 2,22 a menos de 2,30 De 1,74 a menos de 1,82 3,00 

De 2,30 a menos de 2,38 De 1,82 a menos de 1,90 4,00 

De 2,38 a 2,45 De 1,90 a 1,97 5,00 

Acima de 2,45 Acima de 1,97 6,00 

 

3.4 Do Teste de Natação (50 metros) 
3.4.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de natação, para os candidatos dos 
sexos masculino e feminino, será a seguinte: 
I – ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se em pé, na borda da piscina, 
pronto para iniciar o teste; 
II – Ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato deverá saltar na 
piscina e nadar 50 (cinquenta) metros em nado livre, qualquer estilo; 
III – na virada será permitido tocar a borda e impulsionar-se na parede; 
IV – a chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de 
chegada. 
 
3.4.2 A pontuação do teste de natação, para os candidatos dos sexos masculino e feminino, será 
atribuída conforme a tabela a seguir. 

TEMPO (segundos) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Acima de 42* Acima de 52* 0,00 Eliminado 

De 38 a 42* De 47 a 52* 2,00 

De 35 a menos de 38 De 43 a menos de 47 3,00 

De 32 a menos de 35 De 39 a menos de 43 4,00 

De 29 a menos de 32 De 35 a menos de 39 5,00 

Abaixo de 29 Abaixo de 35 6,00 

* Obs: Para Delegado e Perito os Editais Nº 11/2012 e Nº 03/2013 exigiram Acima de 41"00 e De 
38" a 41"00, e ** Acima de 41"00 e De 38" a 41"00. 
 
 
3.5 Do Teste de Corrida de 12 (doze) Minutos 
3.5.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos, para 
os candidatos dos sexos masculino e feminino, será a seguinte: 
I – o candidato deverá, no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a maior distância possível. O 
candidato poderá, durante os 12 (doze) minutos, se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou 
caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; 
II – o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por 
sinal sonoro; 
 
3.5.2 A pontuação do teste de corrida de 12 (doze) minutos, para os candidatos dos sexos 
masculino e feminino, será atribuída conforme a tabela a seguir. 
 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Abaixo de 2.350 Abaixo de 2.020 0,00 Eliminado 

De 2.350 a 2.400 De 2.020 a 2.100 2,00 

Acima de 2.440 a 2.530 Acima de 2.100 a 2.180 3,00 

Acima de 2.530 a 2.620 Acima de 2.180 a 2.260 4,00 

Acima de 2.620 a 2.710 Acima de 2.260 a 2.340 5,00 

Acima de 2.710 Acima de 2.340 6,00 
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CAPÍTULO VII – NORMAS DO EDITAL DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA: 

8.1 Cargo de Delegado: 

Resumo das normas do CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.001 / SSP / DGPC 
/ACADEPOL /2014: 

 
36. DAS NORMAS PARA A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 
36.1 Para garantir a isonomia da prova de capacidade física, não será permitida a presença de 
acompanhantes, ou de pessoas estranhas no local de realização dos testes (sala de prova). 
 
36.2 Os candidatos serão convocados em grupos de, no máximo, 200 (duzentos) candidatos/dia, 
respeitada a ordem de classificação no concurso público. O grupo convocado executará, metade 
dele, os exercícios no período matutino e a outra metade, no período vespertino. 
 
36.3 O candidato deverá comparecer na prova de capacidade física com roupa apropriada para a 
prática de educação física, munido de algum dos documentos de identidade oficiais 
regulamentados pelo subitem 10.2.3 deste Edital e de atestado médico específico para tal fim. 
 
36.4 O candidato será eliminado do concurso público se não atingir o desempenho mínimo exigido 
no regulamento da prova. 
 
36.5 Para assegurar a integridade física dos participantes da prova, não serão aceitos atestados 
médicos com alusão genérica à aptidão do candidato para realizar esforços físicos. 
 
36.6 O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está 
apto a realizar os testes da prova de capacidade física do Concurso Público da Polícia Civil de 
Santa Catarina e deverá ter sido expedido, no máximo, 15 (quinze) dias antes da data da prova, 
sugerido-se a impressão do Anexo IV deste Edital para ser utilizado como modelo pelo médico 
que expedirá o atestado. 
 
36.7 O candidato que deixar de apresentar o documento de identificação ou atestado médico, ou 
ainda que apresentar atestado médico que não atenda aos requisitos deste Edital, será impedido 
de realizar os testes e, consequentemente, estará eliminado do concurso público. 
 
36.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato, ou seja, 
no momento da assinatura da ata de presença e será retido pela Coordenação de Concursos da 
ACAFE. Não será aceita a entrega de atestado médico após o término da assinatura da ata de 
presença. 
 
36.9 Para todos os candidatos, não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a 
realização da prova de capacidade física, nem realização dos testes fora do local, da data e do 
horário marcado para a sua realização. 
 
36.10 Os testes da prova de capacidade física terão seu início oficial após o procedimento de 
identificação de todos os candidatos e da apresentação da banca examinadora, da demonstração 
do primeiro teste e do esclarecimento de eventuais dúvidas que surgirem. 
 
36.11 Para a realização da prova de capacidade física recomenda-se ao candidato que esteja no 
local com, pelo menos, meia hora de antecedência em relação ao seu início, munido dos 
documentos exigidos, bem como, com roupa e calçado apropriados para prática de educação 
física, tais como: camiseta, calção ou bermuda e tênis; 
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36.12 Para prestar a prova de capacidade física recomenda-se alimentação adequada aos 
candidatos, compatível com o esforço físico a ser realizado. Para programação dos candidatos, 
estima-se que a prova de capacidade física deverá durar aproximadamente 4 (quatro) horas. 
 
36.13 A ACAFE e a Comissão de Concurso Público da Polícia Civil não se responsabilizam por 
prejuízos de desempenho ou eventuais lesões durante a realização da prova, decorrentes de 
roupas ou calçados inadequados, ou ainda em razão de condições físicas pessoais do candidato. 
 
36.14 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, gravidez, etc.), que impossibilitem a 
realização dos testes ou que diminuam o desempenho na prova de capacidade física dos 
candidatos, não implicarão em tratamento diferenciado (exceto socorro emergencial), mesmo que 
ocorram durante realização dos testes. 
 
36.15 A realização de qualquer exercício preparatório para a prova de capacidade física será de 
responsabilidade do candidato. 
 
36.16 A Coordenação de Concursos da ACAFE, se necessário, acionará o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, integrante do Sistema Único de Saúde, para 
atendimento emergencial dos candidatos durante a prova de capacidade física. 
 
37. DOS TESTES INTEGRANTES DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 
37.1 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes e desempenhos 
mínimos apresentados na tabela abaixo: 
 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Impulsão Horizontal 1,70 metros 1,30 metros 

Flexão abdominal em 1 minuto 30 vezes 20 vezes  

Flexão na barra fixa 3 barras Não exigido 

Sustentação na barra fixa Não exigido 5 segundos 

Teste de Léger – 20 metros (corrida de vai 
e vem) 

6 estágios completos 5 estágios completos 

 
37.2 A prova de capacidade Física será executada de acordo com a metodologia exigida para 
preparação e execução do teste conforme normas do Anexo II deste Edital. 
 
37.3 Para os testes de Impulsão Horizontal e Flexão abdominal em 1 minuto (ambos os sexos), 
Flexão na barra fixa (masculino) e Sustentação na barra fixa (feminino), serão permitidas 2 (duas) 
tentativas, vedando-se a repetição para o Teste de Léger (corrida de vai e vem). 
 
37.4 O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cujo 
candidato será reposicionado ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
37.5 Para a plena compreensão da metodologia exigida para preparação e execução corretas dos 
testes exigidos na prova de capacidade física, os candidatos poderão assistir ao vídeo 
demonstrativo no endereço eletrônico http://www.acafe.org.br, na página do concurso público, a 
partir das 10h:00 do dia 28 de maio de 2014. 
 
37.6 Após iniciada a execução dos exercícios, os professores da banca examinadora não 
repassarão quaisquer orientações aos candidatos. 
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37.7 Nos testes da prova de capacidade física serão geradas imagens de cada candidato para 
fins de eventuais recursos. 
 
37.8 O professor membro da banca examinadora da prova de capacidade física, para cada 
candidato, fará a contagem em voz alta da quantidade de cada exercício realizado corretamente. 
 
37.9 Os exercícios não executados de acordo com a metodologia exigida (Anexo II), não serão 
computados 
 
37.10 A Coordenação de Concurso da ACAFE poderá, a qualquer tempo, adiar ou cancelar a 
prova de capacidade física durante sua execução, por motivo de força maior. Na hipótese de 
cancelamento durante a execução da prova, somente serão autorizados a refazê-la em data 
posterior os candidatos que estavam presentes e oficialmente identificados. 
 
ANEXO II- NORMAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PROVA DE CAPACIDADE 
FÍSICA 

 
1. IMPULSÃO HORIZONTAL (MASCULINO/FEMININO) 
1.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos 
dos sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá posicionar-
se atrás da linha de medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, 
estático, pés paralelos e sem tocar a linha; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) saltará à frente com movimento 
simultâneo dos pés devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada 
no solo e paralela à linha inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser 
à frente da segunda linha de medição marcada no solo). 

 
 
1.2. Não será permitido aos candidatos quando da realização do teste de IMPULSÃO 
HORIZONTAL: 
I - utilizar qualquer tipo de ajuda física; 
II - utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão. 
III - perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão 
IV – tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial ou final (salto “queimado”); 
V - projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 
 
1.3. O local de aplicação terá superfície plana, com piso apto à prática de atividades desportivas 
(quadra, ginásio, etc.). 
 
1.4. O desempenho mínimo exigido para os candidatos dos sexos masculino e feminino são 
definidos pela tabela a seguir: 
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TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO  FEMININO 

Impulsão Horizontal 1 metro e 70 centímetros 1 metro e 30 centímetros 

 

1.5. Será concedida uma segunda e última tentativa ao candidato que não obtiver, no primeiro 
salto, o desempenho mínimo exigido ou em caso de “queimar” a linha de medição inicial. 
 
1.6 O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cujo 
candidato será reposicionado ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
1.7. O salto realizado em quaisquer das condições proibidas será contado como tentativa, sendo 
que os 02 (dois) saltos realizados nestas condições implicarão na eliminação do candidato O 
candidato que não lograr êxito no teste proposto será impedido de prosseguir na prova de 
capacidade física, restando excluído, consequentemente, da continuidade na execução dos 
testes. 
 
1.8. O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 1,70 
metros em uma das duas tentativas será considerado eliminado do certame e impedido de realizar 
o próximo teste. 
 
1.9. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 1,30 metros 
em uma das duas tentativas será considerada eliminada do certame e impedida de realizar o 
próximo teste. 
 
2. FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO) 
2.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos 
dos sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá deitar de 
costas no solo, na posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça 
em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos 
e dorso das mãos tocando o solo; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) começará a primeira fase do 
movimento, realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser flexionados, a 
planta dos pés devem tocar totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado (posição sentado) e 
os cotovelos devem alcançar ou ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo. Em 
seguida e sem interrupção, o candidato deve voltar à posição inicial realizando o movimento 
inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno a posição inicial, correspondera a 
uma unidade de execução. Após o silvo do apito e iniciado o movimento o professor avaliador 
acionará o cronometro para cronometragem do tempo máximo de 01 (um) minuto. 
 

 
 
2.2. A contagem das execuções corretas levará em consideração o seguinte: 
I - o teste terá a duração de 01 (um) minuto e será iniciado e terminado com o silvo de apito; 
II - cada execução começa e termina sempre na posição inicial; 
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III - na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, 
o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora; 
IV - ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares, com os joelhos 
completamente estendidos devem encostar ao solo; 
V- somente será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e 
terminando sempre na posição inicial; 
 
2.3. O professor aplicador do teste irá contar em voz alta o numero de repetições realizadas. 
Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o professor aplicador do teste repetirá o 
numero do último realizado de maneira correta. 
 
2.4. Se, ao soar o apito de término do teste, o(a) candidato(a) estiver em meio à execução, essa 
repetição não será computada. 
 
2.5. A contagem considerada oficial será somente a realizada pelo professor integrante da banca 
examinadora. 
 
2.6. Será proibido aos candidatos quando da realização do TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL EM 
1 MINUTO: 
I - utilizar-se qualquer tipo de ajuda física; 
II - utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio; 
III - não alcançar ou ultrapassar os cotovelos com a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo; 
IV - não tocar os pés no solo ao flexionar os joelhos; 
V - não encostar a cabeça e o dorso das mãos ao solo ao voltar à posição inicial; 
VI - não estender completamente os joelhos ao voltar à posição inicial; 
 
2.7. O local de aplicação terá superfície plana, com piso apto à prática de atividades desportivas 
(quadra, ginásio, etc.). 
 
2.8. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos dos sexos 
masculino e feminino são definidos pela tabela a seguir: 
 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Flexão Abdominal em 1 minuto 30 (trinta) repetições 20 (vinte) repetições 

 
2.9. Será concedida uma segunda e última tentativa ao candidato que não obtiver, na primeira 
execução, o desempenho mínimo exigido. 
 
2.10. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cujo 
candidato será reposicionado ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
2.11. O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 30 (trinta) 
repetições corretas no tempo máximo de 1 (um) minuto em uma das duas tentativas será 
considerado eliminado do certame e impedido de realizar o próximo teste. 
 
2.12. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 20 (vinte) 
repetições corretas no tempo máximo de 1 (um) minuto será considerada eliminada do certame e 
impedida de realizar o próximo teste. 
 
3. FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA 
(FEMININO) 
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3.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos 
dos sexos MASCULINO e FEMININO consistirá em: 
 
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO 
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando de 
"em posição" ou “atenção”, o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou 
supinação), mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, 
pernas estendidas e pés sem contato com o solo e com as barras de sustentação laterais, 
podendo receber ajuda para atingir esta posição; 
II - Execução: Ao comando de "iniciar" ou “ok”, o candidato flexionara simultaneamente os 
cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 
Em seguida, voltara à posição inicial pela extensão completa dos braços (cotovelos) e com o 
corpo na posição vertical. 

 

3.2. A contagem das execuções corretas será da seguinte forma: 
I - O movimento só será considerado completo após a total extensão dos braços (cotovelos); 
II – A não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerada 
um movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato; 
III - Não será computada a primeira tração, caso o candidato a realize com o aproveitamento do 
impulso feito durante o salto para a empunhadura de tomada à barra. 
 
3.3 Fica vedado ao candidato quando do teste de FLEXÃO na BARRA FIXA: 
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das 
execuções, sendo que para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será 
permitido, neste caso, a flexão dos joelhos; 
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III - Apoiar o queixo na barra; 
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; 
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício; 
VI - Após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de 
completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos. 
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático. 
 
3.4. O professor aplicador do teste irá contar em voz alta o numero de repetições realizadas. 
Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o professor aplicador do teste repetirá o 
numero do último realizado de maneira correta. 
 
3.5. A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo professor integrante 
da banca examinadora. 
 
3.6. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos do sexo 
masculino é definido pela tabela a seguir: 
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TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Flexão em Barra Fixa 3 (três) flexões 

 
3.7. Será concedida uma segunda e última tentativa ao candidato que não obtiver, na primeira 
execução, o desempenho mínimo exigido. 
 
3.8. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cujo 
candidato será reposicionado ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
3.9.O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 3 (três) 
repetições corretas em uma das duas tentativas será considerado eliminado do certame e 
impedido de realizar o próximo teste. 
 
CANDIDATAS DO SEXO FEMININO 
3.10. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em: 
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre 
um ponto de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição" ou “atenção”, a 
candidata empunhara a barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços 
completamente flexionados, o queixo acima da parte superior da barra com o corpo na posição 
vertical, pernas estendidas e pés em contato com o ponto de apoio. 
II – Execução: ao comando de “iniciar” ou “ok”, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata 
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado 
com a barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição 
professor avaliador do teste com o auxilio de um cronometro, inicia imediatamente a 
cronometragem do tempo (estático) de permanência da candidata na posição. 

 

3.11. A contagem do tempo será da seguinte forma: 
I- A largura da pegada das mãos na barra deve ser aproximadamente a dos ombros; 
II - O auxiliar de banca informará a candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido pelo 
edital; 
III - Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o professor avaliador travará de 
imediato o seu cronometro e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava 
sendo realizado de maneira prevista no edital. 
 
3.12. A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo professor integrante 
da banca examinadora. 
3.13.Quando expirar o tempo mínimo de desempenho exigido o professor integrante da banca 
examinadora informará à candidata que poderá descer da barra de sustentação. 
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3.14. Fica vedada a candidata quando do teste de SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA: 
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início do teste, 
sendo que para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste 
caso, a flexão dos joelhos; 
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III - Apoiar o queixo na barra; 
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; 
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício; 
VI - Ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, antes do 
término do tempo mínimo. 
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático. 

 
3.15. O desempenho mínimo exigido para as candidatas do sexo feminino é definido 
pela tabela a seguir: 

 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Sustentação em Barra Fixa 5 (cinco) segundos 

 
3.16. Será concedida uma segunda e última tentativa à candidata que não obtiver, na primeira 
execução, o desempenho mínimo exigido. 
 
3.17. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cuja 
candidata será reposicionada ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
3.18. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 5 (cinco) 
segundos de sustentação na barra, em uma das duas tentativas, será considerada eliminada do 
certame e impedida de realizar o próximo teste. 
 
4 TESTE DE LÉGER – CORRIDA DE VAI E VEM EM 20 METROS (MASCULINO E FEMININO) 
4.1. O Teste de Léger tem por objetivo avaliar a resistência aeróbica do candidato através de uma 
prova progressiva e máxima, de ida e volta na distância de 20 (vinte) metros. 
 
4.2 O teste consiste em percorrer a distância de 20 (vinte) metros entre as linhas demarcatórias 
ou os cones demarcados em ritmo cadenciado pelos avisos e sinais sonoros oriundos de 
aparelhagem de som - (execução de compact disc), conforme padrão estabelecido 
internacionalmente. 
 
4.3 O bip sonoro controla o ritmo da prova. 
 
4.4 Os estágios apresentam velocidades de deslocamento que devem ser mantidas por períodos 
com duração aproximada de 1 (um) minuto, conforme tabela a seguir: 
 

ESTÁGIO 
VELOCIDADE 

(km/h) 

TEMPO ENTRE OS 
BIPS (segundos) 

Nº DE IDAS E 
VOLTAS EM CADA 

ESTÁGIO 

1 8,5 9,000 7 

2 9,0 8,000 8 

3 9,5 7,579 8 

4 10,0 7,200 8 

5 10,5 6,858 9 

6 11,0 6,545 9 
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4.5. A metodologia para a preparação e execução correta do exercício do teste de Léger - corrida 
de vai e vem em 20 (vinte) metros consistirá em: 
4.5.1. Posição inicial: ao comando “atenção para a contagem regressiva para o início do teste”, o 
candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial, ou seja, atrás da linha 
demarcatória ou do cone. 
4.5.2. Execução: após a contagem regressiva (de cinco a um) e ao soar o bip sonoro, o candidato 
deve deslocar-se em ritmo cadenciado até a linha demarcatória ou do cone que se encontra no 
outro lado a 20 (vinte) metros de distância da linha de onde saiu. 
4.5.3.A cada bip sonoro o candidato deve deslocar-se até a linha demarcatória ou do cone que se 
encontra do outro lado a 20 metros de distância. A distância de 20 metros deverá ser sempre 
percorrida em ritmo cadenciado. 
4.5.4.Uma linha demarcatória (área de exclusão do teste) será traçada dois metros antes de cada 
cone, no espaço de vinte metros, para ser utilizada como área limítrofe para o controle do ritmo 
(área de exclusão do teste), ou seja, a cada sinal sonoro, o candidato, obrigatoriamente, deverá 
estar posicionado em qualquer distância entre essa linha demarcatória e o cone ou, no mínimo, 
com um dos pés tocando a linha. 
4.5.5. Se no momento do sinal sonoro o candidato estiver posicionado antes da linha 
demarcatória (área de exclusão do teste) indicará que o ritmo empregado está aquém da 
exigência estabelecida para o presente estágio, caracterizando infração. 
4.5.6. O teste será encerrado tão logo, o candidato do sexo masculino, tenha completado o 
estágio de número 6 (seis). Já para a candidata do sexo feminino, o teste será encerrado quando 
se completar o estágio de número 5 (cinco). 
4.5.7. Será desclassificado o candidato que: 
I - não conseguir acompanhar o ritmo de deslocamento predeterminado pela emissão sonora 
entre a distância de 20 (vinte) metros estabelecida linha demarcatória (área de exclusão do teste) 
ou pelos cones; 
II - por três ocasiões alternadas ou consecutivas cometer infrações, ou seja, não estiver com um 
dos pés tocando a linha demarcatória (área de exclusão do teste); 
III - parar para descansar, andar ou retirar-se da área de realização, para depois reiniciar o teste. 
IV – desistir da realização voluntariamente. 
 
4.8. O desempenho mínimo exigido (número de estágios completos) para os candidatos do sexo 
masculino e feminino é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Teste de Léger – 20 metros 
6 (seis) estágios 

completos 
5 (cinco) estágios 

completos 

 

4.9. Será concedida apenas uma tentativa para realização do Teste de Léger. 

4.10. O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 6 (seis) 
estágios completos, ou seja, 49 (quarenta e nove) idas e voltas, em uma única tentativa, será 
considerado eliminado do certame. 
4.11. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 5 (cinco) 
estágios completos, ou seja, 40 (quarenta) idas e voltas, em uma única tentativa, será 
considerada eliminado do certame. 
 
4.12. Para realização do teste serão organizados grupos de até 10 (dez) candidatos, no máximo. 
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CAPÍTULO VII – NORMAS DO EDITAL DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA: 

8.2 Cargos de Agente: 

Resumo das normas do CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 001/SSP/DGPC/2017: 

15. DA SEGUNDA FASE DO CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA - 
(ELIMINATÓRIA)  
 
15.1. A prova de capacidade física, de caráter eliminatório, destina-se à aferição da 
compatibilidade da capacidade e da aptidão física do candidato para o exercício das atribuições 
do cargo e para suportar as aulas práticas e as atividades físicas durante o curso de formação 
profissional.  

15.2. A prova de capacidade física será aplicada por avaliador habilitado registrado no Conselho 
Regional de Educação Física (CREF).  

15.3. Todos os exercícios aplicados serão gravados em áudio e vídeo.  

15.4. A prova de capacidade física para todos os candidatos será realizada unicamente na cidade 
de Florianópolis, no ginásio de esportes da ACADEPOL, localizado na Rodovia Tertuliano Brito 
Xavier, n. 209, Bairro Canasvieiras, CEP 88.054-600, Florianópolis/SC, entre os dias 4 de 
fevereiro de 2018 e 9 de fevereiro de 2018, em horários que serão informados no Edital de 
Convocação que será publicado na data provável de 31 de janeiro de 2018 no sitio do concurso 
público na Internet.  

15.5. Para participar da Prova de capacidade física, o candidato deverá comparecer na data, 
horário e local que constarem na sua convocação, trajando roupa apropriada para a prática de 
exercícios físicos (camiseta, calção ou bermuda, tênis) e apresentar, os seguintes documentos:  
1. Documento de identidade oficial, original, com foto;  

2. Atestado médico, documento original ou fotocópia, emitido com a antecedência máxima de 10 
(dez) dias, que certifique que o candidato está apto para realizar testes de esforço físico (consulte 
o modelo de atestado médico sugerido no Anexo III).  
É responsabilidade do candidato informar ao médico sobre os testes físicos a que será submetido, 
para que o profissional, ao emitir o atestado, tenha plena ciência do esforço cardiorrespiratório 
que será demandado na prova.  
Não serão aceitos laudos de exames ou qualquer outro documento em substituição ao atestado, 
documentos entregues após o início da aplicação da prova, bem como documentos entregues por 
terceiros.  
O atestado médico apresentado será retido e não será devolvido.  
 
15.6. São considerados documentos de identidade oficial, com foto: o original da carteira e/ou 
cédula de identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores. Carteira Nacional de Habilitação. 
Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valham 
como documento de identidade (OAB, CORECON, CRA, CREA, etc.). Passaporte. Certificado de 
Reservista e Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.  
 
15.7. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a Prova de Capacidade Física.  

15.8. Em alinhamento com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, 
exarada em face do pedido de esclarecimentos formulado pela Advocacia-Geral da União no 
Recurso Extraordinário n. 676.335, protocolizado no STF em 15/02/2013 e julgado em 26/02/2013 
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pela Ministra Carmen Lúcia (Diário da Justiça Eletrônico – DJe n. 058/2013, publicado em 
01/04/2013, página 104), não haverá quaisquer adaptações na prova de capacidade física para 
candidatos inscritos como Pessoa com Deficiência – PcD.  

15.9. Não serão considerados os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários 
(estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, gravidez, etc.), que 
dificultem ou impossibilitem a realização dos testes ou diminuam o desempenho dos candidatos. 
Tais casos não implicarão em tratamento diferenciado, mesmo que seus transtornos ocorram 
durante realização dos testes.  

15.10. É responsabilidade do candidato a realização de qualquer exercício preparatório para a 
prova de capacidade física.  

15.11. Somente será permitida a presença, no local de aplicação dos testes, dos candidatos, 
avaliadores e membros da Comissão Organizadora do Concurso Público.  

15.12. A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes e 
desempenhos mínimos apresentados na tabela abaixo:  
 

 

 
 

15.13. A prova de capacidade Física será executada de acordo com a metodologia exigida para 
preparação e execução do teste conforme normas do Anexo II deste Edital.  

15.14. Para os testes de Impulsão Horizontal e Flexão abdominal em 1 minuto (ambos os sexos), 
Flexão na barra fixa (masculino) e Sustentação na barra fixa (feminino), serão permitidas 2 (duas) 
tentativas, vedando-se a repetição para o Teste de Léger (corrida de vai e vem).  

15.15. O início da prova será precedido de demonstração da correta execução de cada um dos 
exercícios. Iniciada a execução dos exercícios não haverá qualquer orientação aos candidatos.  

15.16. O avaliador fará a contagem em voz alta da quantidade de cada exercício corretamente 
finalizado pelo candidato. Só serão validados os exercícios corretamente executados de acordo 
com a metodologia disposta no Anexo II do presente edital.  

15.17. Será considerado APTO na prova de aptidão física, o candidato que lograr executar com 
êxito e alcançar o desempenho mínimo, em todos os exercícios.  

15.18. Será considerado INAPTO o candidato que não completar com êxito ou não alcançar o 
desempenho mínimo, em qualquer dos exercícios.  

15.19. Durante a prova não será informado ao candidato o seu desempenho.  
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15.20. Os exercícios dos candidatos serão gravados em áudio/ imagem e estarão ao dispor dos 
concorrentes, mediante requisição objetiva, para verificação do seu desempenho. Serão 
disponibilizadas aos candidatos unicamente a gravação da sua prova.  

15.21. Os avaliadores poderão, a qualquer tempo, suspender a execução da Prova de 
Capacidade Física, caso as condições climáticas se mostrem desfavoráveis ou sobrevenham 
outras causas de força maior.  

15.22. Na hipótese de cancelamento durante a execução da prova, somente serão autorizados a 
refazê-la em data posterior os candidatos que estavam presentes e regularmente identificados 
pela Comissão.  

15.23. A FEPESE e a Comissão do Concurso Público não poderão ser responsabilizadas por 
prejuízos de desempenho ou eventuais lesões durante a realização da prova, principalmente os 
decorrentes de roupas ou calçados inadequados ou ainda em razão de condições pessoais do 
candidato.  
 
15.24. Serão impedidos de prestar ou concluir a prova e, em consequência, excluídos do concurso 
público os candidatos que:  
1. Não comparecerem no local, dia e horários marcados para a prestação da prova;  

2. Não apresentarem o documento de identificação;  

3. Não apresentarem o atestado médico exigido, nos termos do edital;  

4. Recusarem-se a executar qualquer exercício;  

5. Retirarem-se do local determinado sem a autorização expressa do avaliador;  

6. Recusarem-se a seguir determinações ou tratarem com desrespeito os avaliadores e ou 
membros da Comissão Organizadora do Concurso Público.  
 
15.25. O candidato que obtiver o conceito INAPTO na prova de capacidade física estará eliminado 
do presente concurso público.  

 
ANEXO II 
NORMAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 
 
1. IMPULSÃO HORIZONTAL (MASCULINO/FEMININO) 
1.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos 
dos sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá posicionar-
se atrás da linha de medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, 
estático, pés paralelos e sem tocar a linha; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) saltará à frente com movimento 
simultâneo dos pés devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada 
no solo e paralela à linha inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser 
à frente da segunda linha de medição marcada no solo). 
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1.2. Não será permitido aos candidatos quando da realização do teste de IMPULSÃO 
HORIZONTAL: 
I - utilizar qualquer tipo de ajuda física; 
II - utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão. 
III - perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão 
IV – tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial ou final (salto “queimado”); 
V - projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 
 
1.3. O local de aplicação terá superfície plana, com piso apto à prática de atividades desportivas 
(quadra, ginásio, etc.). 
 
1.4. O desempenho mínimo exigido para os candidatos dos sexos masculino e feminino são 
definidos pela tabela a seguir: 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO  FEMININO 

Impulsão Horizontal 1 metro e 90 centímetros 1 metro e 50 centímetros 

 
1.5. Será concedida uma segunda e última tentativa ao candidato que não obtiver, no primeiro 
salto, o desempenho mínimo exigido ou em caso de “queimar” a linha de medição inicial. 
 
1.6 O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cujo 
candidato será reposicionado ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
1.7. O salto realizado em quaisquer das condições proibidas será contado como tentativa, sendo 
que os 02 (dois) saltos realizados nestas condições implicarão na eliminação do candidato O 
candidato que não lograr êxito no teste proposto será impedido de prosseguir na prova de 
capacidade física, restando excluído, consequentemente, da continuidade na execução dos 
testes. 
 
1.8. O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 1,70 
metros em uma das duas tentativas será considerado eliminado do certame e impedido de realizar 
o próximo teste. 
 
1.9. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 1,30 metros 
em uma das duas tentativas será considerada eliminada do certame e impedida de realizar o 
próximo teste. 
 
2. FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO) 
2.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os 
candidatos dos sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em: 
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I – Posição inicial: ao comando “em posição” ou “atenção”, o(a) candidato(a) deverá deitar de 
costas no solo, na posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça 
em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos 
e dorso das mãos tocando o solo; 
II – Execução: Ao comando “iniciar” ou “ok”, o(a) candidato(a) começará a primeira fase do 
movimento, realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser flexionados, a 
planta dos pés devem tocar totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado (posição sentado) e 
os cotovelos devem alcançar ou ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo. Em 
seguida e sem interrupção, o candidato deve voltar à posição inicial realizando o movimento 
inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno a posição inicial, correspondera a 
uma unidade de execução. Após o silvo do apito e iniciado o movimento o professor avaliador 
acionará o cronometro para cronometragem do tempo máximo de 01 (um) minuto. 
 

 
 
2.2. A contagem das execuções corretas levará em consideração o seguinte: 
I - o teste terá a duração de 01 (um) minuto e será iniciado e terminado com o silvo de apito; 
II - cada execução começa e termina sempre na posição inicial; 
III - na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, 
o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora; 
IV - ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares, com os joelhos 
completamente estendidos devem encostar ao solo; 
V- somente será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e 
terminando sempre na posição inicial; 
 
2.3. O professor aplicador do teste irá contar em voz alta o numero de repetições realizadas. 
Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o professor aplicador do teste repetirá o 
numero do último realizado de maneira correta. 
 
2.4. Se, ao soar o apito de término do teste, o(a) candidato(a) estiver em meio à execução, essa 
repetição não será computada. 
 
2.5. A contagem considerada oficial será somente a realizada pelo professor integrante da banca 
examinadora. 
 
2.6. Será proibido aos candidatos quando da realização do TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL EM 
1 MINUTO: 
I - utilizar-se qualquer tipo de ajuda física; 
II - utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio; 
III - não alcançar ou ultrapassar os cotovelos com a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo; 
IV - não tocar os pés no solo ao flexionar os joelhos; 
V - não encostar a cabeça e o dorso das mãos ao solo ao voltar à posição inicial; 
VI - não estender completamente os joelhos ao voltar à posição inicial; 
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2.7. O local de aplicação terá superfície plana, com piso apto à prática de atividades desportivas 
(quadra, ginásio, etc.). 
 
2.8. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos dos sexos 
masculino e feminino são definidos pela tabela a seguir: 
 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Flexão Abdominal em 1 minuto 40 (quarenta) repetições 35 (trinta e cinco) repetições 

 
2.9. Será concedida uma segunda e última tentativa ao candidato que não obtiver, na primeira 
execução, o desempenho mínimo exigido. 
 
2.10. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cujo 
candidato será reposicionado ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
2.11. O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 30 (trinta) 
repetições corretas no tempo máximo de 1 (um) minuto em uma das duas tentativas será 
considerado eliminado do certame e impedido de realizar o próximo teste. 
 
2.12. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 20 (vinte) 
repetições corretas no tempo máximo de 1 (um) minuto será considerada eliminada do certame e 
impedida de realizar o próximo teste. 
 
3. FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA (FEMININO) 
3.1. A metodologia exigida para a preparação e execução correta do exercício para os candidatos 
dos sexos MASCULINO e FEMININO consistirá em:  
 
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO 
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando de 
"em posição" ou “atenção”, o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou 
supinação), mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, 
pernas estendidas e pés sem contato com o solo e com as barras de sustentação laterais, 
podendo receber ajuda para atingir esta posição; 
II - Execução: Ao comando de "iniciar" ou “ok”, o candidato flexionara simultaneamente os 
cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 
Em seguida, voltara à posição inicial pela extensão completa dos braços (cotovelos) e com o 
corpo na posição vertical. 
 

 
 
3.2. A contagem das execuções corretas será da seguinte forma: 
I - O movimento só será considerado completo após a total extensão dos braços (cotovelos); 
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II – A não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerada 
um movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato; 
III - Não será computada a primeira tração, caso o candidato a realize com o aproveitamento do 
impulso feito durante o salto para a empunhadura de tomada à barra. 
 
3.3 Fica vedado ao candidato quando do teste de FLEXÃO na BARRA FIXA: 
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das 
execuções, sendo que para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será 
permitido, neste caso, a flexão dos joelhos; 
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III - Apoiar o queixo na barra; 
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; 
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício; 
VI - Após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de 
completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos. 
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático. 
 
3.4. O professor aplicador do teste irá contar em voz alta o numero de repetições realizadas. 
Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o professor aplicador do teste repetirá o 
numero do último realizado de maneira correta. 
 
3.5. A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo professor integrante 
da banca examinadora. 
 
3.6. O desempenho mínimo exigido (número de repetições corretas) para os candidatos do sexo 
masculino é definido pela tabela a seguir: 
 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Flexão em Barra Fixa 5 (cinco) flexões 

 
3.7. Será concedida uma segunda e última tentativa ao candidato que não obtiver, na primeira 
execução, o desempenho mínimo exigido. 
 
3.8. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cujo 
candidato será reposicionado ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
 
3.9.O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 3 (três) 
repetições corretas em uma das duas tentativas será considerado eliminado do certame e 
impedido de realizar o próximo teste. 
 
CANDIDATAS DO SEXO FEMININO 
3.10. A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em: 
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre 
um ponto de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição" ou “atenção”, a 
candidata empunhara a barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços 
completamente flexionados, o queixo acima da parte superior da barra com o corpo na posição 
vertical, pernas estendidas e pés em contato com o ponto de apoio. 
II – Execução: ao comando de “iniciar” ou “ok”, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata 
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado 
com a barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição 
professor avaliador do teste com o auxilio de um cronometro, inicia imediatamente a 
cronometragem do tempo (estático) de permanência da candidata na posição. 
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3.11. A contagem do tempo será da seguinte forma: 
I- A largura da pegada das mãos na barra deve ser aproximadamente a dos ombros; 
II - O auxiliar de banca informará a candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido pelo 
edital; 
III - Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o professor avaliador travará de 
imediato o seu cronometro e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava 
sendo realizado de maneira prevista no edital. 
 
3.12. A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo professor integrante 
da banca examinadora. 
 
3.13.Quando expirar o tempo mínimo de desempenho exigido o professor integrante da banca 
examinadora informará à candidata que poderá descer da barra de sustentação. 
 
3.14. Fica vedada a candidata quando do teste de SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA: 
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início do teste, 
sendo que para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste 
caso, a flexão dos joelhos; 
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III - Apoiar o queixo na barra; 
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; 
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício; 
VI - Ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, antes do 
término do tempo mínimo. 
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático. 
 
3.15. O desempenho mínimo exigido para as candidatas do sexo feminino é definido pela tabela a 
seguir: 

 
TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Sustentação em Barra Fixa 25 (vinte e cinco) segundos 

 
3.16. Será concedida uma segunda e última tentativa à candidata que não obtiver, na primeira 
execução, o desempenho mínimo exigido. 
 
3.17. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos, cuja 
candidata será reposicionada ao final da fila do seu grupo para a execução da segunda tentativa. 
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3.18. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 5 (cinco) 
segundos de sustentação na barra, em uma das duas tentativas, será considerada eliminada do 
certame e impedida de realizar o próximo teste. 
 
4 TESTE DE LÉGER – CORRIDA DE VAI E VEM EM 20 METROS (MASCULINO E FEMININO) 
4.1. O Teste de Léger tem por objetivo avaliar a resistência aeróbica do candidato através de uma 
prova progressiva e máxima, de ida e volta na distância de 20 (vinte) metros. 
 
4.2 O teste consiste em percorrer a distância de 20 (vinte) metros entre as linhas demarcatórias 
ou os cones demarcados em ritmo cadenciado pelos avisos e sinais sonoros oriundos de 
aparelhagem de som - (execução de compact disc), conforme padrão estabelecido 
internacionalmente. 
 
4.3 O bip sonoro controla o ritmo da prova. 
 
4.4 Os estágios apresentam velocidades de deslocamento que devem ser mantidas por períodos 
com duração aproximada de 1 (um) minuto, conforme tabela a seguir: 
 

ESTÁGIO 
VELOCIDADE 

(km/h) 

TEMPO ENTRE OS 
BIPS (segundos) 

Nº DE IDAS E 
VOLTAS EM CADA 

ESTÁGIO 

1 8,5 9,00 7 

2 9,0 8,00 8 

3 9,5 7,57 8 

4 10,0 7,20 8 

5 10,5 6,85 9 

6 11,0 6,54 9 

7 11,5  6,26  10 

8 12,0 6,00  10 

9 12,5 5,70  10 

 
4.5. A metodologia para a preparação e execução correta do exercício do teste de Léger - corrida 
de vai e vem em 20 (vinte) metros consistirá em: 
 
4.5.1. Posição inicial: ao comando “atenção para a contagem regressiva para o início do teste”, o 
candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial, ou seja, atrás da linha 
demarcatória ou do cone. 
 
4.5.2. Execução: após a contagem regressiva (de cinco a um) e ao soar o bip sonoro, o candidato 
deve deslocar-se em ritmo cadenciado até a linha demarcatória ou do cone que se encontra no 
outro lado a 20 (vinte) metros de distância da linha de onde saiu. 
 
4.5.3.A cada bip sonoro o candidato deve deslocar-se até a linha demarcatória ou do cone que se 
encontra do outro lado a 20 metros de distância. A distância de 20 metros deverá ser sempre 
percorrida em ritmo cadenciado. 
 
4.5.4.Uma linha demarcatória (área de exclusão do teste) será traçada dois metros antes de cada 
cone, no espaço de vinte metros, para ser utilizada como área limítrofe para o controle do ritmo 
(área de exclusão do teste), ou seja, a cada sinal sonoro, o candidato, obrigatoriamente, deverá 
estar posicionado em qualquer distância entre essa linha demarcatória e o cone ou, no mínimo, 
com um dos pés tocando a linha. 
 



 

43 

 
4ª Versão de 15 de junho de 2017. 
Themis Complexo de Ensino Jurídico 
Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 1105, Ed. Lazio Executivo, Chapecó/SC 
Fone: (49) 3304-3322 
www.themiscejur.com.br 
 

4.5.5. Se no momento do sinal sonoro o candidato estiver posicionado antes da linha 
demarcatória (área de exclusão do teste) indicará que o ritmo empregado está aquém da 
exigência estabelecida para o presente estágio, caracterizando infração. 
4.5.6. O teste será encerrado tão logo, o candidato do sexo masculino, tenha completado o 
estágio de número 6 (seis). Já para a candidata do sexo feminino, o teste será encerrado quando 
se completar o estágio de número 5 (cinco). 
 
4.5.7. Será desclassificado o candidato que: 
I - não conseguir acompanhar o ritmo de deslocamento predeterminado pela emissão sonora 
entre a distância de 20 (vinte) metros estabelecida linha demarcatória (área de exclusão do teste) 
ou pelos cones; 
II - por três ocasiões alternadas ou consecutivas cometer infrações, ou seja, não estiver com um 
dos pés tocando a linha demarcatória (área de exclusão do teste); 
III - parar para descansar, andar ou retirar-se da área de realização, para depois reiniciar o teste. 
IV – desistir da realização voluntariamente. 
 
4.8. O desempenho mínimo exigido (número de estágios completos) para os candidatos do sexo 
masculino e feminino é definido pela tabela a seguir: 

 

TESTE 
DESEMPENHO MÍNIMO 

MASCULINO FEMININO 

Teste de Léger – 20 metros 
69 trajetos (idas ou voltas)  

8º estágio  
59 trajetos (idas ou voltas)  

7º estágio  

 
4.9. Será concedida apenas uma tentativa para realização do Teste de Léger. 
 
4.10. O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 6 (seis) 
estágios completos, ou seja, 49 (quarenta e nove) idas e voltas, em uma única tentativa, será 
considerado eliminado do certame. 
 
4.11. A candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo exigido de 5 (cinco) 
estágios completos, ou seja, 40 (quarenta) idas e voltas, em uma única tentativa, será 
considerada eliminado do certame. 
 
4.12. Para realização do teste serão organizados grupos de até 10 (dez) candidatos, no máximo. 
 
4.13. Recomenda-se aos candidatos que realizem alongamentos e aquecimento inicial 
individualmente visando à aplicação do teste. 
 
4.14. Após o término do percurso, recomenda-se ao candidato não cessar bruscamente os 
movimentos, devendo trotar até o retorno de sua frequência cardíaca às condições próximas de 
normalidade. 
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CAPÍTULO VIII – NORMAS DO EDITAL DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 
 

9 Cargos de Oficial e Soldado: 

Resumo das normas do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 109/CESIEP/2014 e 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 014/CESIEP/2015: 
 
10 QUARTA FASE – AVALIAÇÃO FÍSICA 
10.1 DA AVALIAÇÃO FÍSICA 
10.1.1 A Avaliação Física de caráter eliminatório, será realizado pelos candidatos considerados 
aptos na Terceira Fase em datas conforme ANEXO I deste Edital. 
10.1.2 A Avaliação Física constitui-se na realização de um conjunto de provas, composto de 
exercícios físicos que avaliam parâmetros de resistência aeróbica, força, coordenação motora, 
flexibilidade, potência muscular e velocidade, permitindo classificar o estado físico no momento da 
execução dos testes. O candidato deve cumprir com habilidade o que lhe é proposto obtendo os 
índices previstos nas tabelas do ANEXO VII. 
10.1.3 A Avaliação Física a ser aplicada aos candidatos será composto das provas conforme 
consta no ANEXO VII deste Edital: 
1º) TAF-IC, com os exercícios de flexão de braço na barra fixa (masculino), desenvolvimento 
militar (feminino), abdominal remador, velocidade – corrida de 100 metros e apoio de 4 
tempos – meio sugado; 
2º) Teste de COOPER; 
10.1.4 Para a realização das provas constantes da Avaliação Física o candidato deverá 
apresentar-se com traje adequado para melhor desempenho nas provas. 
10.1.5 Será considerado aprovado o candidato que realizar a Avaliação Física e obtiver pontuação 
igual ou superior a 200 (duzentos) pontos no TAF-IC e parecer “APTO” no teste de COOPER, 
conforme item 10.1.3 deste Edital; 
10.1.6 Será considerado INAPTO o candidato que não obtiver índice mínimo em cada uma das 
provas ou não obtiver 200 (duzentos) pontos na soma das provas TAF-IC, não atingir a distância 
mínima prevista para o Teste de COOPER ou não realizar a Avaliação Física (ANEXO VII); 
10.1.7 Será permitida apenas uma tentativa em cada uma das provas do Exame de Avaliação 
Física. 
10.1.8 Um dos professores avaliadores fará a correta demonstração para execução dos 
exercícios. 
10.1.9 O professor avaliador, para cada candidato, fará a contagem em voz alta da quantidade de 
cada exercício corretamente realizado. 
10.1.10 Seguindo recomendação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, todos os 
testes físicos terão gravação de audiovisual, a fim de evitar qualquer obscuridade ou dúvida 
acerca dos procedimentos realizados. Todo material de gravação será mantido por um período de 
120 (cento e vinte) dias a contar da divulgação do resultado do Concurso Público. Após este 
período o material será destruído. 
10.1.11 Cabe ao candidato controlar sua pontuação em cada exercício que compõem o TAF-IC, 
para que ao final obtenha a pontuação mínima de 200 pontos (Índice Mínimo de Aprovação), 
requisito este necessário para prosseguir na Avaliação Física e realizar o Teste Cooper. 
 
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA AVALIAÇÃO FÍSICA - 
TAF 
 
PROVA DE FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA – BARRA (SOMENTE PARA O SEXO 
MASCULINO) 
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Os procedimentos a serem adotados pelo candidato para execução correta da prova de flexão de 
braço na barra fixa são: 
 
Posição Inicial: 
A posição de pegada é pronada, (palmas das mãos voltadas para a frente) e correspondente a 
distância lateral biacromial (dos ombros), braços e pernas estendidas, com o corpo na posição 
vertical, perdendo contato com o solo(1); 
 
Execução: 
Flexionar simultaneamente os braços até ultrapassar o queixo acima da barra horizontal (2); 
Retornar a Posição Inicial (1), pela extensão completa dos braços. Posição Final (3). 
Realizar, nestas condições, o maior número de flexões de braço, até o limite da resistência do 
candidato. 
O repouso é permitido, na posição (1), devendo o candidato ser avisado a respeito 
O comando para iniciar a prova será dado pelo avaliador. 
 
Observações: 
Os cotovelos devem estar em extensão total para o início do movimento de flexão. 
Não será permitido qualquer movimento de quadril, abdômen ou pernas, como auxilio para 
impulsionar o corpo para cima e muito menos tentativas de extensão da coluna cervical. 

 

PROVA DE DESENVOLVIMENTO MILITAR – 10 KG – (SOMENTE PARA O SEXO FEMININO): 
Os procedimentos a serem adotados pelo candidato para execução correta da prova de 
desenvolvimento militar – peso total 10 kg são: 
 
Posição inicial: 
De pé, pernas afastadas, barras suspensa até a altura dos ombros, com pegada na posição de 
rosca inversa, e abertura lateral no alinhamento dos ombros. (1) 
 
Execução: 
Estender totalmente e simultaneamente os braços para cima. (2); 
Voltar à posição inicial pela flexão completa dos braços. (3); 
Realizar, nestas condições, o maior número de extensão e flexão de braços, até o limite da 
resistência do candidato, sem executar movimentos de flexão de pernas ou qualquer outro 
movimento que impulsione para cima os halteres, além dos braços. 
O repouso é permitido, na posição (1), devendo o candidato ser avisado a respeito 
A barra deverá pesar 6(seis) kg, ter 1,20m de comprimento e até 25mm de espessura, compondo, 
o conjunto de 2(duas) anilhas de 2(dois) kg cada, totalizando 10(dez) kg. 
O comando para iniciar a prova será dado pelo avaliador. 
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PROVA DE ABDOMINAL - REMADOR - 1 MINUTO (AMBOS OS SEXOS): 
 
Os procedimentos a serem adotados pelo candidato para execução correta da prova de 
abdominal – remador (1 minuto) são: 
 
Posição inicial: 
Deitado em decúbito dorsal, pernas unidas e braços totalmente estendidos acima da cabeça, 
tocando o solo (1); 
Execução: 
Flexionar, simultaneamente, o tronco e membros inferiores na atura dos quadris, lançando os 
braços estendidos à frente, de modo que as plantas dos pés se apóiem totalmente no solo e a 
linha dos cotovelos alcance, no mínimo, a linha dos joelhos. (2); 
Voltar à posição inicial, com as pernas e os braços estendidos, tocando o solo, completando desta 
forma, uma repetição (3); 
Realizar, nestas condições, o maior número possível de repetições no tempo de 1 (um) minuto; 
Os comandos para iniciar e terminar a prova serão dados pelo avaliador. 
 

 
 
PROVA DE VELOCIDADE - 100 METROS - (AMBOS OS SEXOS): 
 
Os procedimentos a serem adotados pelo candidato para execução correta da prova de 
velocidade – corrida de 100 metros é: 
 
Posição inicial: 
De pé, em posição de largada, em afastamento antero-posterior de pernas, estando o pé da frente 
alinhado com a linha de partida. 
 
Execução: 
Ao comando de “ATENÇÃO”, “JÁ” (execução), ou “ATENÇÃO”, seguido de um silvo breve de 
apito (execução) dado pelo professor avaliador, o candidato deverá percorrer a distância 
estipulada no menor tempo possível. 
O resultado será o tempo de percurso de 100m com precisão de centésimo de segundo e será 
fornecido pelo avaliador imediatamente após o término da prova. 
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PROVA DE APOIO DE 4 TEMPOS – MEIO SUGADO - 1 MINUTO - (AMBOS OS SEXOS): 
Os procedimentos a serem adotados pelo candidato para execução correta da prova de apoio de 
4 tempos – meio sugado (1 minuto) é: 
 
Posição inicial: 
Tomar a posição fundamental (anatômica). (1); 
 
Execução: 
Realizar o flexionamento das pernas com os joelhos unidos, braços por fora das pernas, 
apoiando-se com as palmas das mãos no solo e braços estendidos (2); 
Após esse movimento estender simultaneamente as pernas, tomando a posição para flexão de 
braço (3); 
Voltar novamente a flexionar as pernas com os joelhos unidos (4); 
Em seguida, retornar a posição inicial (1), 
completando desta forma uma repetição; (5) 
Realizar, nestas condições, o maior número de repetições possíveis no tempo de 1 (um) minuto; 
Os comandos para iniciar e terminar a prova serão dados pelo professor avaliador. 
 

 
 
TESTE COOPER 12 MINUTOS (AMBOS OS SEXOS): 
 
Os procedimentos a serem adotados pelo candidato para execução correta da prova são: 
 
Posição inicial: 
De pé, em posição de largada, em afastamento antero-posterior das pernas, estando o pé da 
frente alinhado com a linha de partida. 
Execução: 
O percurso da prova será realizado em pista de atletismo, ruas ou estradas. 
Ao comando de “ATENÇÃO”, “PREPARA”, “JÁ” (execução), ou “ATENÇÃO”, seguido de um silvo 
breve de apito (execução) dado pelo avaliador, o candidato deverá percorrer a distância 
estipulada no tempo limite de 12(doze) minutos. 
 
TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA INGRESSO NA PMSC NAS CARREIRAS DE 
OFICIAIS PM (QOPM), OFICIAIS DE SAÚDE (QOSPM), PRAÇAS PM (QPPM) E CAPELÃES 
(QOCplPM) 
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Para o candidato avaliado ser considerado apto no TAF-IC, será exigido: 
I – Índice Mínimo de Desempenho por Prova (IMDP) de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos 
do Manual de Educação Física da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC); 
II – Índice Mínimo de Aproveitamento (IMA) de 50% (cinquenta por cento), nos termos do Manual 
de Educação Física da PMSC; e 
III – percorrer a distância tabelada em 12 (doze) minutos na Avaliação Cardiorrespiratória (Teste 
de Cooper 12’), nos termos do Manual de Educação Física da PMSC. 
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CAPÍTULO IX – NORMAS DO EDITAL DA AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE 
SÓCIOEDUCATIVO DE SC 
 
10 Cargos de Agente Penitenciário e Agente Sócio Educativo: 

 Resumo das normas do EDITAL Nº 01/2013 – SJC/SC E EDITAL Nº 01/2016 – SJC/SC: 

12.20 DESCRIÇÃOE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS  
 
1 IMPULSÃO HORIZONTAL  
 
1.1 Metodologia de preparação e execução do exercício para ambos os sexos:  
I – Posição Inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá posicionar-se atrás da 
linha de medição inicial (2 cm de largura – fazendo parte do valor medido), em pé, parado, com os 
pés paralelos entre si e atrás da linha de medição inicial marcada no solo, sem tocá-la;  
II – Execução: Ao comando “iniciar”, o (a) candidato (a) saltará à frente com movimento 
simultâneo dos pés devendo ultrapassar, com os dois pés, a segunda linha de medição marcada 
no solo e paralela à linha inicial (quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser 
à frente da segunda linha de medição marcada no solo).  

 
 
1.2 Não será permitido aos candidatos quando da realização do teste de impulsão:  
I - utilizar qualquer tipo de ajuda física; 

II - utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão.  

III - perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão  
IV – tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial ou final (salto “queimado”);  
V - projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 

 
1.3 Serão permitidas somente duas tentativas para a execução do exercício.  
 
1.4 O local de aplicação do exercício terá superfície plana, com piso apto à prática de atividades 
desportivas (quadro, ginásio, etc.)  
 

1.5 Distância mínima para execução do exercício, conforme tabela abaixo: 

TESTE DISTÂNCIA 

Impulsão Horizontal (masculino) 1 metro e 70 centímetros 

Impulsão Horizontal (feminino) 1 metro e 30 centímetros 

 

1.6 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo 
na primeira ou “queimar” o salto, no caso, tocar no momento do salto na linha de medição inicial 
ou tocar na segunda linha de medição ao completar o salto.  
 
1.7 O salto realizado em quaisquer das condições proibidas será contado como tentativa, sendo 
que 02 (dois) saltos realizados nestas condições implicarão na eliminação do candidato.  
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1.8 Será considerado (a) inapto (a) o candidato (a) que não obtiver o desempenho mínimo exigido 
na tabela acima.  
 
2 FLEXÃO ABDOMINAL EM 1 MINUTO (MASCULINO/FEMININO)  
 
2.1 A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício para os candidatos dos 
sexos MASCULINO E FEMININO consistirá em:  
I – Posição inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá deitar de costas no solo, 
na posição completamente horizontal de todo o corpo, com as costas e a cabeça em contato 
pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso 
das mãos tocando o solo;  
II – Execução: Ao comando “iniciar”, após o silvo de apito, o (a) candidato (a) começará a 

primeira fase do movimento, realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos devem ser 

flexionados, a planta dos pés devem tocar totalmente o solo, o quadril deve ser flexionado 

(posição sentado) e os cotovelos devem alcançar ou ultrapassar a linha dos joelhos pelo lado de 

fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deve voltar à posição inicial realizando 

o movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno a posição inicial, 

corresponderá a uma unidade de execução. Após o silvo do apito e iniciado o movimento 

avaliador acionará o cronometro para cronometragem do tempo máximo de 01 (um) minuto. 

 
 
2.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração o seguinte:  
I - o teste terá a duração de 01 (um) minuto e será iniciado e terminado com o silvo de apito;  
II - cada execução começa e termina sempre na posição inicial;  
III - na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, 
o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora;  
IV - ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares, com os joelhos 
completamente estendidos devem encostar ao solo;  
V- somente será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e 
terminando sempre na posição inicial;  
 
2.3 O avaliador irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não 
atender ao previsto neste Edital, o avaliador repetirá o numero do último realizado de maneira 
correta.  
 
2.4 Se, ao soar o apito de término do teste, o (a) candidato (a) estiver em meio à execução, essa 
repetição não será computada.  
 
2.5. A contagem considerada oficial será somente a realizada pelo avaliador.  
 
2.6 Será proibido aos candidatos quando da realização do TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL EM 
1 MINUTO:  
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I - utilizar-se qualquer tipo de ajuda física;  
II - utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio;  
III - não alcançar ou ultrapassar os cotovelos com a linha dos joelhos pelo lado de fora do corpo;  
IV - não tocar os pés no solo ao flexionar os joelhos;  
V - não encostar a cabeça e o dorso das mãos ao solo ao voltar à posição inicial;  
VI - não estender completamente os joelhos ao voltar à posição inicial;  
 
2.7 Será aceito apenas 01 (uma) tentativa.  
 
2.8 O número mínimo de repetições está descrito na tabela abaixo:  
 
DESEMPENHO MÍNIMO NO EXERCÍCIO 

TESTE NÚMERO DE REPETIÇÕES 

Flexão Abdominal em 01 minuto (masculino) 30 

Flexão Abdominal em 01 minuto (feminino) 20 

 

2.9 Será considerado (a) inapto (a) o candidato (a) que não obtiver o desempenho mínimo exigido 
na tabela acima.  
 
2.10 O TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL terá como local de aplicação uma superfície plana e 
uniforme, com piso apto à prática de atividades desportivas (quadra, ginásio esportivo, etc.)  
 
3 FLEXÃO NA BARRA FIXA (MASCULINO) / SUSTENTAÇÃO NA BARRA FIXA (FEMININO)  
 
3.1 A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em:  
 
3.1.1 CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO  
I – Posição Inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, a frente do examinador. Ao comando de 
"em posição", o candidato empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação), 
mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas 
estendidas e pés sem contato com o solo e com as barras de sustentação laterais, podendo 
receber ajuda para atingir esta posição;  
II - Execução: Ao comando de "iniciar", o candidato flexionara simultaneamente os cotovelos até 
ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. Em seguida, voltara à posição inicial pela 
extensão completa dos braços (cotovelos) e com o corpo na posição vertical.  

 
 
3.1.2 A contagem das execuções corretas será da seguinte forma:  
I – O movimento só será considerado completo após a total extensão dos braços (cotovelos);  
II – A não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerada 
um movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato;  
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III – Não será computada a primeira tração, caso o candidato a realize com o aproveitamento do 
impulso feito durante o salto para a empunhadura de tomada à barra  
 
3.1.3 Fica vedado ao candidato quando do teste de FLEXÃO em BARRA FIXA:  
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das 
execuções, sendo que para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será 
permitido, neste caso, a flexão dos joelhos;  
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  
III - Apoiar o queixo na barra;  
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;  
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício;  
VI - Após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de 
completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos.  
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático. 

 

3.1.4 O avaliador irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício 
não atender ao previsto, o avaliador repetirá o numero do último realizado de maneira correta.  
 
3.1.5 A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo avaliador.  
 
3.1.6 Nesse exercício será admitido somente 01 (uma) tentativa.  
 
3.1.7 O número de repetições será conforme tabela abaixo:  
 
CANDIDATOS MASCULINOS - DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Flexão em Barra Fixa 3 

 
3.1.8 Será considerado inapto no teste o candidato que não conseguir atingir o perfil exigido na 
tabela acima.  
 
3.2 CANDIDATOS DO SEXO FEMININO  
3.2.1 A metodologia exigida para a preparação e execução do exercício consistirá em:  
I – Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, a frente do examinador, pisando sobre 
um ponto de apoio (banco/escada/cadeira). Ao comando de "em posição", a candidata empunhara 
a barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços completamente 
flexionados, o queixo acima da parte superior da barra com o corpo na posição vertical, pernas 
estendidas e pés em contato com o ponto de apoio.  
II – Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata 
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado 
com a barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição o 
avaliador do teste com o auxilio de um cronometro, inicia imediatamente a cronometragem do 
tempo (estático) de permanência da candidata na posição.  
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3.2.2 A contagem do tempo será da seguinte forma:  
I- A largura da pegada das mãos na barra deve ser aproximadamente a dos ombros;  
II - O auxiliar de banca informará a candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido;  
III - Quando o exercício não atender ao previsto, o avaliador travará de imediato o seu cronometro 
e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo realizado.  
 

3.2.3 A contagem que será considerada oficial será somente a realizada pelo avaliador. 

 
3.2.4 A candidata deve permanecer na posição até a ordem do avaliador para poder descer, que é 
dada quando expirar o tempo do desempenho mínimo.  
 
3.2.5 Fica vedada a candidata quando do teste de SUSTENTAÇÃO EM BARRA FIXA:  
I - Tocar com o(s) pé(s) no solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início do teste, 
sendo que para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste 
caso, a flexão dos joelhos;  
II - Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  
III - Apoiar o queixo na barra;  
IV - Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;  
V - Soltar uma das mãos da barra durante a realização do exercício;  
VI - Ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, antes do 
término do tempo mínimo.  
VII - Utilizar as pernas na lateral da barra para manter o corpo estático.  
 
3.2.6 Nesse exercício será admitido somente 01 (uma) tentativa.  
 
3.2.7 Tempo mínimo será conforme a tabela abaixo:  
 
DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE TEMPO MÍNIMO 

Sustentação em Barra Fixa 10 segundos 

 

3.2.8 Será considerada inapta no teste a candidata que não conseguir atingir o perfil exigido na 
tabela.  
 
3.2.9 A barra fixa necessária à aplicação do teste aos candidatos dos sexos masculino e feminino 
deverá ter, aproximadamente, 02 (duas) polegadas de diâmetro.  
 
4 CORRIDA EM 12 MINUTOS (MASCULINO/FEMININO)  
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4.1 A metodologia para a preparação e execução do exercício do teste de corrida de doze minutos 
consistirá em:  
I – Posição inicial: ao comando “em posição”, o (a) candidato (a) deverá posicionar-se atrás da 
linha de medição inicial (2 cm de largura), em pé e sem tocar a linha;  
II – Execução: Ao comando “iniciar”, após o silvo de apito, o (a) candidato (a) deverá atingir a 
distância mínima exigida podendo se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, 
podendo, inclusive, parar e depois prosseguir. Após o silvo do apito o avaliador acionará o 
cronometro para cronometragem do tempo máximo de 12 (doze) minutos.  
 

4.2 Sempre que o candidato passar pela linha de medição inicial (volta completa/distância 

percorrida) o avaliador informará ao candidato em voz alta o tempo de execução do teste e a volta 

(distância) que o candidato completou. 

 
4.3 Será proibido o(s) candidato (a) quando da realização do TESTE DE CORRIDA DE DOZE 
MINUTOS para os CANDIDATOS MASCULINOS E FEMININOS:  
I - Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão, 
etc.);  
II - Utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio;  
III - Depois de iniciado o teste, abandonar a pista antes da liberação do avaliador;  
IV - Se deslocar, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de findos os 
12 (doze) minutos, sem a respectiva liberação do avaliador;  
 
4.4 Nesse exercício será aceito apenas 01 (uma) tentativa.  
 
4.5 A distância mínima será conforme tabela abaixo:  
 
CANDIDATOS MASCULINOS - DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Corrida de 12 minutos 2.000 metros 

 
 

CANDIDATAS FEMININAS - DESEMPENHO MÍNIMO TESTE 

TESTE DESEMPENHO MÍNIMO 

Corrida de 12 minutos 1.800 metros 

 
4.6 Será considerado (a) inapto (a) o candidato (a) que não obtiver o desempenho mínimo exigido 
na tabela.  
 
4.7 O TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS para os CANDIDATOS MASCULINOS E 
FEMININOS deverá ser aplicado em uma pista de atletismo, com piso regular sendo destacados 
os pontos de saída e de chegada.  
 

4.8 Ao sinal de término da prova, o candidato deverá interromper a trajetória da corrida, evitando 

ultrapassar a linha de chegada ou abandonar a pista e aguardar sua liberação por parte do 

examinador. A não obediência a esta orientação acarretará na eliminação do candidato do 

certame. 
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CAPÍTULO X – NORMAS DO EDITAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
 
11 Cargos de Policial Rodoviário Federal: 
 

Resumo das normas do EDITAL Nº 1 – PRF – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, DE 
11 DE JUNHO DE 2013: 

 
10 DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 
10.1 Serão convocados para o exame de capacidade física os candidatos aprovados na prova 
discursiva e classificados até a 3.800ª posição, para os candidatos de ampla concorrência, e até a 
200ª posição para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, considerando-se a 
soma das notas obtidas nas provas objetivas e na prova discursiva. 
 
10.1.1 O exame de capacidade física, de caráter unicamente eliminatório, será realizado pelo 
CESPE/UnB e visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as 
exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante o Curso de Formação 
Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 
 
10.2 O candidato será considerado apto ou inapto no exame de capacidade física. 
 
10.3 O exame de capacidade física será realizado conforme o Anexo II deste edital. 
10.3.1 O candidato será eliminado se não atingir o desempenho mínimo exigido no Anexo II deste 
edital. 
 
10.4 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados em edital de 
convocação para a fase, com roupa apropriada para a prática de educação física, munido do 
documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) 
específico para esse fim. 
 
10.4.1 O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está 
apto a realizar o exame de capacidade física do concurso público e deverá ter sido expedido, no 
máximo, quinze dias antes da data da prova. 
 
10.4.2 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o 
início do exame e será retido pelo CESPE/UnB. Não será aceita a entrega de atestado médico em 
outro momento ou em que não conste a autorização expressa nos termos do subitem anterior. 
 
10.5 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com 
o estabelecido no subitem 10.4.1 deste edital, será impedido de realizar os testes, sendo, 
consequentemente, eliminado do concurso. 
 
10.6 O exame de capacidade física constará de quatro testes especificados a seguir. 
 

10.6.1 DO TESTE DE FLEXÃO EM BARRA FIXA 

MASCULINO 

Número de flexões Pontos 

De 0 a 2 0,00 Eliminado 

3 2,00 

4 2,50 

5 3,00 
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6 3,50 

7 4,00 

8 4,50 

Igual ou superior a 9 5,00 

FEMININO 

Tempo de suspensão (em segundos) Pontos 

De 0 a 10 0,00 (reprovado) 

De mais de 10 a 13 2,00 

De mais de 13 a 16 2,50 

De mais de 16 a 19 3,00 

De mais de 19 a 22 3,50 

De mais de 22 a 25 4,00 

De mais de 25 a 28 4,50 

Mais de 28 5,00 

 

10.6.2 DO TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0,00 a 2,00 De 0,00 a 1,60 0,00 (reprovado) 

De 2,01 a 2,05 De 1,61 a 1,65 2,00 

De 2,06 a 2,10 De 1,66 a 1,70 2,50 

De 2,11 a 2,15 De 1,71 a 1,75 3,00 

De 2,16 a 2,20 De 1,76 a 1,80 3,50 

De 2,21 a 2,25 De 1,81 a 1,85 4,00 

De 2,26 a 2,30 De 1,86 a 1,90 4,50 

Igual ou superior a 2,31 Igual ou superior a 1,91 5,00 

 

10.6.3 DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL 

NÚMERO DE REPETIÇÕES 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0 a 30 De 0 a 24 0,00 (reprovado) 

De 31 a 34 De 25 a 27 2,00 

De 35 a 38 De 28 a 30 2,50 

De 39 a 42 De 31 a 33 3,00 

De 43 a 46 De 34 a 36 3,50 

De 47 a 50 De 37 a 39 4,00 

De 51 a 54 De 40 a 42 4,50 

Igual ou superior a 55 Igual ou superior a 43 5,00 

 

10.6.4 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0 a 2.300 De 0 a 2.000 0,00 (reprovado) 

De 2.301 a 2.400 De 2.001 a 2.100 2,00 
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De 2.401 a 2.500 De 2.101 a 2.200 2,50 

De 2.501 a 2.600 De 2.201 a 2.300 3,00 

De 2.601 a 2.700 De 2.301 a 2.400 3,50 

De 2.701 a 2.800 De 2.401 a 2.500 4,00 

De 2.801 a 2.900 De 2.501 a 2.600 4,50 

Igual ou superior a 2.901 Igual ou superior a 2.601 5,00 

 
ANEXO II 
1 DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 
1.1 O exame de capacidade física, de caráter eliminatório, é a terceira fase da primeira etapa do 
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de 
Policial Rodoviário Federal. 
1.2 Considera-se exame de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos 
candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Policial Rodoviário Federal, em ordem 
preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e 
organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o CFP e 
para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. 
1.3 O exame de capacidade física será aplicado por meio de testes em atividades físicas 
específicas, com desempenho mínimo determinado. 
1.4 Para submeter-se ao exame de capacidade física, o candidato deverá apresentar atestado 
médico emitido, no máximo, quinze dias antes da realização dos testes, habilitando-o 
especificamente à realização das avaliações previstas neste anexo. 
1.4.1 O candidato que, no momento de sua identificação, deixar de apresentar o referido atestado 
médico, será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso. 
1.5 Não serão aceitas solicitações de tratamento diferenciado para realização dos testes do 
exame de capacidade física. 
1.6 Os trajes e calçados para a realização do exame de capacidade física serão de livre escolha 
do candidato, obedecidas as restrições específicas para cada prova. 
1.7 A realização de qualquer exercício preparatório para o exame de capacidade física será de 
responsabilidade do candidato. 
 
2 DA DESCRIÇÃO DOS TESTES 
2.1 O exame de capacidade física consistirá de quatro testes, especificadas a seguir: 
I – teste de flexão em barra fixa; 
II – teste de impulsão horizontal; 
III – teste de flexão abdominal; e 
IV – teste de corrida de doze minutos. 
2.1.1 Os testes serão aplicados de forma sequencial, observando-se a ordem estabelecida no 
subitem 2.1 deste anexo, com intervalo mínimo de cinco minutos entre cada teste. 
2.2 Ao final do exame de capacidade física, o candidato será considerado aprovado ou reprovado. 
2.3 O candidato será considerado aprovado no exame de capacidade física se, submetido a todos 
os testes mencionados no subitem 2.1 deste anexo, atingir o desempenho mínimo de 2,0 pontos 
em cada avaliação e média aritmética de 3,0 pontos no conjunto das avaliações, conforme o item 
3 deste anexo. 
2.4 Será considerado reprovado no exame de capacidade física e, consequentemente, eliminado 
do concurso público, o candidato que: 
I – não apresentar o atestado médico específico; 
II – deixar de realizar alguma das avaliações de capacidade física; ou 
III – não obtiver o mínimo de 2,0 pontos em cada uma das avaliações ou não obtiver a média 
aritmética de, no mínimo, 3,0 pontos no conjunto das avaliações, nos termos do item 3 deste 
anexo. 
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2.4.1 O candidato reprovado em qualquer das avaliações não poderá prosseguir na realização 
das demais, não sendo permitida sua permanência no local de prova. 
2.5 Os desempenhos exigidos nos testes de flexão em barra fixa, de impulsão horizontal, de 
flexão abdominal e de corrida de doze minutos destinam-se à avaliação da força, da resistência 
muscular e da capacidade aeróbia que um candidato precisa possuir para suportar, física e 
organicamente, as exigências próprias do Curso de Formação Profissional, segunda etapa do 
concurso público, bem como desempenhar com eficiência as atribuições do cargo de Policial 
Rodoviário Federal. 
2.5.1 A quantidade de esforço muscular fixada foi devidamente dimensionada de forma a 
contemplar a distinção de gênero dos candidatos. 
 
3 DOS TESTES DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 
 
3.1 DO TESTE DE FLEXÃO EM BARRA FIXA 
 
3.1.1 DO TESTE MASCULINO 
3.1.1.1 A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para os 
candidatos do sexo masculino obedecerá aos seguintes critérios: 
I – posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra, com pegada livre (pronação ou 
supinação), mantendo os cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, 
devendo manter o corpo na vertical, sem contato com o solo e com as barras de sustentação 
lateral; e  
II – execução: iniciar o movimento com a flexão dos cotovelos até que o queixo ultrapasse a parte 
superior da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição inicial, sendo assim 
considerado um movimento completo (uma flexão). 

 
 
3.1.1.1.1 O movimento de execução só será considerado completo com a total extensão dos 
cotovelos.  
 
3.1.1.1.2 A não extensão total dos cotovelos antes do início de nova execução é considerada um 
movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato. 
 
3.1.1.2 Não será permitido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste de 
flexão em barra fixa: 
I – tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das 
execuções, sendo permitida a flexão de joelho para evitar o toque no solo; 
II – após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III – utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; ou 
IV – apoiar o queixo na barra. 
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3.1.1.3 Quando da realização do teste de flexão em barra fixa, caso não consiga atingir o 
desempenho mínimo exigido, será concedido ao candidato o direito a uma segunda tentativa, no 
mínimo cinco minutos após a primeira tentativa. 
 
3.1.2 DO TESTE FEMININO 
3.1.2.1 A metodologia de preparação e execução do teste de flexão em barra fixa para as 
candidatas obedecerá aos seguintes critérios: 
I – posição inicial: a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre (pronação ou 
supinação), mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, sem 
nela apoiar-se, podendo receber ajuda para atingir essa posição; e 
II – execução: depois de tomada a posição inicial pela candidata, o fiscal da prova iniciará 
imediatamente a cronometragem do tempo, devendo a candidata permanecer na posição. 

 
 
3.1.2.1.1 Ao final da execução, o fiscal avisará o tempo decorrido. 
3.1.2.2 Não será permitido à candidata, quando da realização do teste de flexão em barra fixa: 
I – tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das 
execuções, sendo permitida a flexão de joelhos para evitar o toque no solo; 
II – após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III – utilizar luva(s) ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; 
IV – permitir que o queixo fique abaixo da parte superior da barra; ou 
V – apoiar o queixo na barra. 
 
3.1.2.3 Quando da realização do teste de flexão em barra fixa, caso não consiga atingir o 
desempenho mínimo exigido, será concedido à candidata o direito a uma segunda tentativa, no 
mínimo 5 minutos após a primeira tentativa. 
 
3.1.3 O desempenho apresentado no teste de flexão em barra fixa terá as seguintes pontuações: 

MASCULINO 

Número de flexões Pontos 

De 0 a 2 0,00 (reprovado) 

3 2,00 

4 2,50 

5 3,00 

6 3,50 

7 4,00 

8 4,50 

Igual ou superior a 9 5,00 

FEMININO 

Tempo de suspensão (em segundos) Pontos 
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De 0 a 10 0,00 (reprovado) 

De mais de 10 a 13 2,00 

De mais de 13 a 16 2,50 

De mais de 16 a 19 3,00 

De mais de 19 a 22 3,50 

De mais de 22 a 25 4,00 

De mais de 25 a 28 4,50 

Mais de 28 5,00 

 
3.1.4 O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo de três flexões 
consecutivas em uma das duas tentativas e o candidato do sexo feminino que não obtiver o 
desempenho mínimo de 11 segundos em suspensão em uma das duas tentativas estarão 
impedidos de prosseguir no exame de capacidade física e serão considerados eliminados do 
certame. 
 
3.2 DO TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL 
3.2.1 O teste de impulsão horizontal será realizado em piso adequado, numa superfície rígida, 
plana e uniforme. 
 
3.2.2 A metodologia de preparação e execução do teste de impulsão horizontal para os 
candidatos do sexo masculino e para as candidatas do sexo feminino obedecerá aos seguintes 
critérios: 
I – posição inicial: o candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial (5cm de 
largura – fazendo parte do valor medido), em pé, estático, pés paralelos sem tocar a linha; 
II – execução: o candidato deverá saltar à frente com movimento simultâneo dos pés. 

 
 
3.2.2.1 A aferição da distância saltada será a partir da linha de medição inicial, a qual será 
computada na marcação, até o ponto referente a qualquer parte do corpo do candidato que tocar 
o solo mais próximo da linha de medição inicial. 
 
3.2.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de impulsão horizontal: 
I – após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
II – utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão; 
III – perder o contato com o solo de qualquer um dos pés antes da impulsão; 
IV – tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial (salto queimado); ou 
V – projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 
 
3.2.4 Quando da realização do teste de impulsão horizontal, caso não consiga atingir o 
desempenho mínimo exigido, será concedido ao candidato o direito a uma segunda tentativa, no 
mínimo 10 (dez) minutos após a primeira tentativa. 
 
3.2.5 O desempenho apresentado no teste de impulsão horizontal terá as seguintes pontuações: 
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DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0,00 a 2,00 De 0,00 a 1,60 0,00 (reprovado) 

De 2,01 a 2,05 De 1,61 a 1,65 2,00 

De 2,06 a 2,10 De 1,66 a 1,70 2,50 

De 2,11 a 2,15 De 1,71 a 1,75 3,00 

De 2,16 a 2,20 De 1,76 a 1,80 3,50 

De 2,21 a 2,25 De 1,81 a 1,85 4,00 

De 2,26 a 2,30 De 1,86 a 1,90 4,50 

Igual ou superior a 2,31 Igual ou superior a 1,91 5,00 

 
3.2.6 O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo de 2,01 metros em 
uma das duas tentativas e o candidato do sexo feminino que não obtiver o desempenho mínimo 
de 1,61 metros em uma das duas tentativas estarão impedidos de prosseguir no exame de 
capacidade física e serão considerados eliminados do certame. 
 
3.3 DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL 
3.3.1 O teste de flexão abdominal deverá ser realizado em local com condições adequadas, piso 
regular e uniforme. 
 
3.3.2 A metodologia para a preparação e execução do teste em flexão abdominal para os 
candidatos do sexo masculino e para as candidatas do sexo feminino obedecerá aos seguintes 
critérios: 
I – posição inicial: o candidato deverá posicionar-se em decúbito dorsal, braços cruzados sobre o 
tórax, pernas flexionadas a 90° e planta dos pés em contato com o solo, recebendo auxilio de um 
avaliador para que, durante o teste, permaneça com os pés em contato com o solo; 
II – execução: ao comando de "iniciar", o candidato flexionará o tronco até tocar os joelhos com 
os cotovelos e retornará a posição inicial, de forma que a escápula encoste o solo, completando 
uma repetição. 

 
 
3.3.2.1 O candidato realizará o máximo de repetições completas no tempo de um minuto. 
3.3.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de flexão abdominal, 
receber qualquer tipo de ajuda física senão a prevista no subitem 3.3.2 deste anexo. 
 
3.3.4 O teste de flexão abdominal será interrompido quando, antes do término do tempo de um 
minuto, o candidato perder o contato das mãos com o tórax. 
 
3.3.4.1 A pontuação atribuída ao candidato corresponderá ao número de repetições válidas 
executadas até o momento da interrupção do teste. 
 
3.3.5 Quando da realização do teste de flexão abdominal, caso não consiga atingir o desempenho 
mínimo exigido, será concedido ao candidato o direito a uma segunda tentativa, no mínimo 5 
minutos após a primeira tentativa. 
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3.3.6 O desempenho apresentado no teste de flexão abdominal terá as seguintes pontuações: 

NÚMERO DE REPETIÇÕES 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0 a 30 De 0 a 24 0,00 (reprovado) 

De 31 a 34 De 25 a 27 2,00 

De 35 a 38 De 28 a 30 2,50 

De 39 a 42 De 31 a 33 3,00 

De 43 a 46 De 34 a 36 3,50 

De 47 a 50 De 37 a 39 4,00 

De 51 a 54 De 40 a 42 4,50 

Igual ou superior a 55 Igual ou superior a 43 5,00 

 

3.3.7 O candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho mínimo de 31 flexões 
consecutivas em uma das duas tentativas e a candidata do sexo feminino que não obtiver o 
desempenho mínimo de 25 flexões consecutivas em uma das duas tentativas estarão impedidos 
de prosseguir no exame de capacidade física e serão considerados eliminados do certame. 
 
3.4 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 
3.4.1 O teste de corrida de 12 minutos terá início e término marcados por emissão de sinal sonoro 
e será aplicado em local adequado, com distâncias marcadas, destacados os pontos de chegada 
para as distâncias referentes aos parâmetros aplicáveis aos candidatos do sexo masculino e do 
sexo feminino. 
 
3.4.2 A metodologia de preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos para os 
candidatos do sexo masculino e para as candidatas no sexo feminino obedecerá aos seguintes 
aspectos: 
I – o candidato deverá percorrer a maior distância possível num percurso previamente demarcado, 
no tempo de 12 minutos, observando o desempenho mínimo exigido para aprovação, conforme 
subitem 3.4.7 deste anexo; e 
II – o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou 
caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir. 
 
3.4.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos: 
I – depois de iniciada a corrida, abandonar a pista antes da liberação do fiscal; 
II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo em relação à marcação da pista, após 
findos os 12 minutos, sem a respectiva liberação do fiscal; ou 
III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 
 
3.4.4 Cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste. 
 
3.4.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 
3.4.3 deste anexo, sendo a distância percorrida desconsiderada, implicando na eliminação do 
candidato. 
 
3.4.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições 
adequadas, apropriada para corrida e com marcação escalonada a cada 50 metros. 
 
3.4.6.1 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de 
carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. 
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3.4.7 O desempenho apresentado no teste de corrida de 12 minutos terá as seguintes 

pontuações: 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

De 0 a 2.300 De 0 a 2.000 0,00 (reprovado) 

De 2.301 a 2.400 De 2.001 a 2.100 2,00 

De 2.401 a 2.500 De 2.101 a 2.200 2,50 

De 2.501 a 2.600 De 2.201 a 2.300 3,00 

De 2.601 a 2.700 De 2.301 a 2.400 3,50 

De 2.701 a 2.800 De 2.401 a 2.500 4,00 

De 2.801 a 2.900 De 2.501 a 2.600 4,50 

Igual ou superior a 2.901 Igual ou superior a 2.601 5,00 

 

3.4.8 O candidato do sexo masculino que não alcançar a distância mínima de 2.301 metros e a 
candidata do sexo feminino que não alcançar a distância mínima de 2.001 metros serão 
impedidos de prosseguir nas demais etapas do concurso e serão considerados eliminados do 
certame. 
 
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1 Os imprevistos ocorridos durante a realização do exame de capacidade física serão dirimidos 
pelo coordenador da banca examinadora. 
4.2 O exame de capacidade física será aplicado por uma banca examinadora coordenada por um 
profissional com habilitação plena em Educação Física. 
4.3 O candidato que infringir qualquer proibição prevista neste anexo ou no edital que rege o 
certame, independentemente do resultado dos testes, será eliminado do concurso. 
4.4 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, gravidez, etc.), que impossibilitem a 
realização dos testes ou diminuam a performance dos candidatos nos testes do exame de 
capacidade física, serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado 
por parte da Administração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.  
4.5 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento do presente anexo. 
4.6 Os casos não previstos neste anexo serão dirimidos pela Coordenação de Ensino da PRF, 
podendo ser ouvidas a Divisão de Saúde, a Junta Médica e a organizadora do certame. 
5 MODELO DO ATESTADO MÉDICO PARA O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 
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CAPÍTULO XI – NORMAS DO EDITAL DA POLÍCIA FEDERAL 
 
12 Cargos de Delegado, Perito, Agente e Escrivão: 

Resumo das normas do EDITAL Nº 11/2012 – DGP/DPF, DE 10 DE JUNHO DE 2012; 
EDITAL Nº 2/2013 – DGP/DPF, DE 9 DE MAIO DE 2013 e EDITAL Nº 55/2014 – DGP/DPF, DE 
25 DE SETEMBRO DE 2014: 

 
11 DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 
11.1 O exame de aptidão física será realizado conforme o Anexo II deste edital, no período 
provável de 20 a 24 de fevereiro de 2015. 
11.2 O exame de aptidão física, de caráter unicamente eliminatório, será realizado pelo Cespe e 
visa avaliar a capacidade do candidato, com deficiência ou não, para suportar, física e 
organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante o 
Curso de Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 
11.2.1 O Exame de aptidão física consistirá de quatro testes de aptidão física todos de realização 
obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles. 
11.2.2 O candidato será eliminado se não atingir o desempenho mínimo em cada teste exigido no 
Anexo II deste edital. 
11.2.3 O candidato que realizar o exame de aptidão física só conhecerá o resultado do referido 
exame por meio de edital que divulgará o resultado provisório do exame de aptidão física. 
11.2.4 O candidato que se recusar a realizar algum dos quatro testes do exame de aptidão física 
será considerado desistente e estará automaticamente eliminado do exame de aptidão física e 
consequentemente do concurso. 
11.3 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados em edital 
próprio, com roupa apropriada para a prática de educação física, munido do documento de 
identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) específico 
para tal fim. 
11.3.1 O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está 
apto a realizar o exame de aptidão física do concurso público e deverá ter sido expedido, no 
máximo, quinze dias antes da data do exame, conforme modelo constante em edital específico de 
convocação para essa fase. 
11.3.2 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o 
início do exame e será retido pelo Cespe. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro 
momento. 
11.4 O candidato que deixar de apresentar ou apresentar atestado médico que não conste 
expressamente a informação contida no subitem 11.3.1 deste edital será impedido de realizar os 
testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso. 
11.4.1 O candidato que não comparecer ao exame de aptidão física será automaticamente 
eliminado do concurso público. 
11.5 O exame de aptidão física consistirá de quatro testes especificados a seguir. 
 
11.5.1 DO TESTE EM BARRA FIXA 
 
11.5.1.1 DA REALIZAÇÃO DO TESTE EM BARRA FIXA PARA OS CANDIDATOS DO SEXO 

MASCULINO 

Número de flexões Pontos 

Abaixo de 3 0,00 Eliminado 

3 2,00 

4 2,33 

5 2,67 
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6 3,00 

7 3,33 

8 3,67 

9 4,00 

10 4,33 

11 4,67 

12 5,00 

13 5,33 

14 5,67 

15 6,00 

 

11.5.1.2 DA REALIZAÇÃO DO TESTE EM BARRA FIXA PARA OS CANDIDATOS DO SEXO 

FEMININO (*) 

Tempo de permanência em sustentação Pontos 

Abaixo de 15 segundos 0,00 Eliminado 

Igual ou superior a 15 segundos e abaixo de 20 segundos 2,00 

Igual ou superior a 20 segundos e abaixo de 25 segundos 3,00 

Igual ou superior a 25 segundos e abaixo de 30 segundos 4,00 

Igual ou superior a 30 segundos e abaixo de 35 segundos 5,00 

Igual ou superior a 35 segundos  6,00 

(*) em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos da 
Apelação Cível nº 0006248-89.2006.4.01.3400 (2006.34.00.006333-0)/DF. 
 
11.5.2 DO TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Abaixo de 2,14 Abaixo de 1,66 0,00 Eliminado 

De 2,14 a menos de 2,22 De 1,66 a menos de 1,74 2,00 

De 2,22 a menos de 2,30 De 1,74 a menos de 1,82 3,00 

De 2,30 a menos de 2,38 De 1,82 a menos de 1,90 4,00 

De 2,38 a 2,45 De 1,90 a 1,97 5,00 

Acima de 2,45 Acima de 1,97 6,00 

 

11.5.3 DO TESTE DE NATAÇÃO (50 METROS) 

TEMPO (segundos) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Acima de 42* Acima de 52* 0,00 Eliminado 

De 38 a 42* De 47 a 52* 2,00 

De 35 a menos de 38 De 43 a menos de 47 3,00 

De 32 a menos de 35 De 39 a menos de 43 4,00 

De 29 a menos de 32 De 35 a menos de 39 5,00 

Abaixo de 29 Abaixo de 35 6,00 

* Obs: Para Delegado e Perito os Editais Nº 11/2012 e Nº 03/2013 exigiram Acima de 41"00 e De 
38" a 41"00. 
** Obs: Para Delegado e Perito os Editais Nº 11/2012 e Nº 03/2013 exigiram Acima de 41"00 e De 
38" a 41"00. 
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11.5.4 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Abaixo de 2.350 Abaixo de 2.020 0,00 Eliminado 

De 2.350 a 2.400 De 2.020 a 2.100 2,00 

Acima de 2.440 a 2.530 Acima de 2.100 a 2.180 3,00 

Acima de 2.530 a 2.620 Acima de 2.180 a 2.260 4,00 

Acima de 2.620 a 2.710 Acima de 2.260 a 2.340 5,00 

Acima de 2.710 Acima de 2.340 6,00 

 

11.6 Caso não haja locais suficientes ou adequados para a realização dos testes, o Cespe poderá 
separar a sua aplicação em locais distintos, conforme dispuser o respectivo edital de convocação. 
 
11.7 O candidato será considerado apto no exame de aptidão física se, submetido a todos os 
testes, obtiver o desempenho mínimo de 2 (dois) pontos em cada teste e o somatório mínimo de 
12 (doze) pontos no conjunto dos testes. 
 
11.8 Demais informações a respeito do exame de aptidão física constarão de edital específico de 
convocação para essa fase. 
 

ANEXO II 
DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 
Consoante o disposto no inciso IV do artigo 8º do Decreto-Lei n° 2.320, de 26 de janeiro de 1987, 
e diante da necessidade de estabelecer os critérios, regular a aplicação do Exame de Aptidão 
Física e definir os padrões exigidos dos candidatos no Exame de Aptidão Física dos concursos 
públicos para provimento de vagas nos cargos policiais, o Exame de Aptidão Física será realizado 
nos seguintes termos. 
 
1 O Exame de Aptidão Física consiste no conjunto de quatro testes físicos previstos no subitem 
2.2 deste Anexo, de caráter eliminatório, com pontuação mínima e máxima, realizados em ordem 
pré-estabelecida, por candidatos habilitados por atestado médico específico, participantes de 
concursos públicos para provimento de vagas nos cargos policiais. 
 
2 Das Disposições Iniciais 
2.1 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do respectivo 
concurso deverão submeter-se ao Exame de Aptidão Física, conforme as normas estabelecidas 
neste Anexo, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do Curso de 
Formação Profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar 
com eficácia as atribuições dos cargos policiais. 
2.1.1 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportunamente divulgados 
em edital específico, munido de atestado médico original ou cópia autenticada em cartório, 
específico para tal fim, emitido há, no máximo, quinze dias anteriores à realização dos testes, com 
roupa apropriada para prática de educação física, tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis, 
meias, traje para natação (sunga para homens e maiô de peça única para mulheres). 
2.1.2 No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto à prática de 
atividades físicas e à realização dos testes de aptidão física exigidos no certame, não sendo 
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aceito o atestado em que não conste esta autorização expressa ou do qual conste qualquer tipo 
de restrição. 
2.1.3 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para a 
realização do Exame de Aptidão Física e será retido pela organizadora do certame. Não será 
aceita a entrega do atestado médico em outro momento, ou em que não conste a autorização 
expressa nos termos do subitem anterior. 
2.1.4 Constatada, a qualquer tempo, a desobediência aos subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 deste 
Anexo, o candidato terá o resultado dos seus testes anulado e assumirá a responsabilidade pelas 
conseqüências do esforço realizado. 
2.1.5 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou que apresentá-lo com restrições 
à realização de qualquer dos testes físicos será impedido de realizar o Exame de Aptidão Física e, 
consequentemente, será considerado eliminado do certame. 
2.1.6 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, gravidez etc.), que impossibilitem a 
realização dos testes ou diminuam a performance dos candidatos nos testes do Exame de Aptidão 
Física, serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte 
da Administração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. 
2.1.7 A realização de qualquer exercício preparatório para o Exame de Aptidão Física será de total 
responsabilidade do candidato. 
2.2 O Exame de Aptidão Física constará de 4 (quatro) testes especificados a seguir: 
I – teste em barra fixa; 
II – teste de impulsão horizontal; 
III – teste de natação (50 metros); e 
IV – teste de corrida de 12 (doze) minutos. 

2.2.1 O Exame de Aptidão Física obedecerá à ordem prevista na especificação no subitem 2.2 

deste Anexo e será aplicado de forma subsequente com intervalo mínimo de 5 (cinco) minutos 

entre um e outro. 

2.2.2 O candidato será considerado apto no Exame de Aptidão Física se, submetido a todos os 
testes, obtiver o desempenho mínimo de 2 (dois) pontos em cada teste e o somatório mínimo de 
12 (doze) pontos no conjunto dos testes. 
2.2.4 O candidato será considerado inapto no Exame de Aptidão Física se não obtiver o 
desempenho mínimo de 2 (dois) pontos em cada teste. Também será considerado inapto o 
candidato que não atingir 12 (doze) pontos no somatório dos pontos obtidos no conjunto dos 
testes. Sendo considerado inapto em qualquer dos critérios mencionados, o candidato será 
eliminado do concurso. 
 
3 Da Descrição dos Testes 
 
3.1 Do Teste em Barra Fixa para Candidatos do Sexo Masculino 
3.1.1 A metodologia para a preparação e execução do teste em barra fixa será a seguinte: 
I – ao comando “em posição”, o candidato deverá se dependurar na barra, com pegada livre 
(pronação ou supinação) e cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa 
posição, devendo manter o corpo na vertical, sem contato com o solo e sem contato com as 
barras de sustentação laterais; 
II – ao comando “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o queixo 
ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida, estenderá novamente os cotovelos até a 
posição inicial; 
III - a contagem das execuções corretas levará em consideração o seguinte: 
a) o movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos; 
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b) a não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerada um 
movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato. 

 
 
3.1.2 Serão concedidas duas tentativas ao candidato. O intervalo mínimo entre a primeira e a 
segunda tentativa será de no mínimo 5 (cinco) minutos. Será considerada a melhor marca obtida 
pelo candidato entre as duas tentativas. 
 
3.1.2.1 O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será 
considerada a pontuação obtida na primeira tentativa. 
 
3.1.3 Não será permitido ao candidato: 
I – tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação do suporte do aparelho da barra 
fixa após o início das execuções, sendo para tanto permitida flexão dos joelhos; 
II – após o início do teste, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III – utilizar luva(s) ou qualquer outro material para a proteção das mãos; 
IV – apoiar o queixo na barra. 
 
3.1.4 O teste será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 3.1.3 deste 
Anexo. O desempenho do candidato até o momento da interrupção será considerado como índice 
da tentativa. 
 
3.1.5 A barra fixa necessária à aplicação do teste deverá ter, aproximadamente, 2 (duas) 
polegadas de diâmetro. 
 

3.1.6 A pontuação do teste em barra fixa será atribuída conforme a tabela a seguir: 

Número de flexões Pontos 

Abaixo de 3 0,00 Eliminado 

3 2,00 

4 2,33 

5 2,67 

6 3,00 

7 3,33 

8 3,67 

9 4,00 

10 4,33 

11 4,67 

12 5,00 

13 5,33 

14 5,67 
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15 6,00 

 

3.2 Do Teste em Barra Fixa para Candidatos do Sexo Feminio 
 
3.2.1 Em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos 
da Apelação Cível nº 0006248-89.2006.4.01.3400 (2006.34.00.006333-0)/DF, a metodologia de 
preparação e execução do teste em barra fixa para as candidatas será a seguinte: 
I – Ao comando “em posição”, a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre 
(pronação ou supinação), mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da 
barra, sem nela apoiar-se, podendo fazer uso de suporte ou plataforma para atingir essa posição; 
II – Depois de tomada a posição inicial pela candidata, ao comando “iniciar”, estando ela 
pendurada somente pelas mãos, o avaliador da prova iniciará imediatamente a cronometragem do 
tempo, devendo a candidata permanecer na posição descrita no item I; 
III– o avaliador irá cessar a contagem do tempo no instante em que a candidata descontinuar a 
sustentação na posição descrita no item I (deixar que o queixo atinja posição abaixo da parte 
superior da barra, ou apoiar o queixo na barra) ou atingir o tempo máximo da tabela de 
pontuação. 

 
 
3.2.2 Serão concedidas duas tentativas à candidata. O intervalo mínimo entre a primeira e a 
segunda tentativa será de no mínimo 5 (cinco) minutos. Será considerada a melhor marca obtida 
pela candidata entre as duas tentativas. 
 
3.2.3 A candidata poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será 
considerada a pontuação obtida na primeira tentativa. 
 
3.2.4 – Não será permitido à candidata, quando da realização do teste de em barra fixa: 
I – tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início da 
cronometragem, sendo permitida a flexão de joelhos para evitar o toque no solo; 
II – após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
III – utilizar luva(s) ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; 
V – apoiar o queixo na barra. 
 
3.2.5 O teste será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 3.2.4 deste 
Anexo. O desempenho da candidata até o momento da interrupção será considerado como índice 
da tentativa. 
 
3.2.6 A barra fixa necessária à aplicação do teste deverá ter, aproximadamente, 2 (duas) 
polegadas de diâmetro. 
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3.2.7 A pontuação do teste em barra fixa será atribuída conforme a tabela a seguir: 

Tempo de permanência em sustentação Pontos 

Abaixo de 15 segundos 0,00 Eliminado 

Igual ou superior a 15 segundos e abaixo de 20 segundos 2,00 

Igual ou superior a 20 segundos e abaixo de 25 segundos 3,00 

Igual ou superior a 25 segundos e abaixo de 30 segundos 4,00 

Igual ou superior a 30 segundos e abaixo de 35 segundos 5,00 

Igual ou superior a 35 segundos  6,00 

 

3.3 Do Teste de Impulsão Horizontal 
3.3.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de impulsão horizontal, para os 
candidatos dos sexos masculino e feminino, será a seguinte: 
I – ao comando “em posição”, o candidato deverá se posicionar atrás da linha de medição inicial 
(5 cm de largura – fazendo parte do valor a ser medido), em pé, estático, pés paralelos e sem 
tocar a linha; 
II – ao comando “iniciar”, o candidato saltará à frente com movimento simultâneo dos pés. A 
marcação da distância saltada será medida a partir da linha de medição inicial até a marca no 
solo, de qualquer parte do corpo, mais próxima da linha de medição inicial, deixada pelo 
candidato; 
III – a marcação levará em consideração o seguinte: 
a) a parte do corpo que tocar o solo mais próxima da linha de saída será referência para a 
marcação; 
b) na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será 
a referência. 

 
 
3.3.2 Serão concedidas duas tentativas ao candidato. O intervalo mínimo entre a primeira e a 
segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos. Será considerada a melhor marca obtida pelo 
candidato nas duas tentativas. 
 
3.3.2.1 O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será 
considerada a pontuação obtida na primeira tentativa. 
 
3.3.3 Não será permitido ao candidato: 
I – receber qualquer tipo de ajuda física; 
II – utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão; 
III – perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão; 
IV – tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial (salto “queimado”); 
V – projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 
 
3.3.4 O salto realizado em quaisquer das condições proibidas no subitem 3.2.3 deste Anexo será 
contado como tentativa, sendo a distância saltada desconsiderada, e 2 (dois) saltos realizados 
nestas condições implicarão na eliminação do candidato. 
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3.3.5 O teste de impulsão horizontal será realizado em caixa de salto (caixa de areia). 
 
3.3.6 A pontuação do teste de impulsão horizontal, para os candidatos dos sexos masculino e 
feminino, será atribuída conforme a tabela a seguir: 
 

DISTÂNCIA (em metros) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Abaixo de 2,14 Abaixo de 1,66 0,00 Eliminado 

De 2,14 a menos de 2,22 De 1,66 a menos de 1,74 2,00 

De 2,22 a menos de 2,30 De 1,74 a menos de 1,82 3,00 

De 2,30 a menos de 2,38 De 1,82 a menos de 1,90 4,00 

De 2,38 a 2,45 De 1,90 a 1,97 5,00 

Acima de 2,45 Acima de 1,97 6,00 

 

3.4 Do Teste de Natação (50 metros) 
3.4.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de natação, para os candidatos dos 
sexos masculino e feminino, será a seguinte: 
I – ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se em pé, na borda da piscina, 
pronto para iniciar o teste; 
II – Ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato deverá saltar na 
piscina e nadar 50 (cinquenta) metros em nado livre, qualquer estilo; 
III – na virada será permitido tocar a borda e impulsionar-se na parede; 
IV – a chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de 
chegada. 
 
3.4.2 Serão concedidas duas tentativas ao candidato. O intervalo mínimo entre a primeira e a 
segunda tentativa será de 5 (cinco) minutos. Será considerada a melhor marca obtida pelo 
candidato nas duas tentativas. 
 
3.4.2.1 O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será 
considerada a pontuação obtida na primeira tentativa. 
 
3.4.3 Não será permitido ao candidato: 
I – apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; 
II – na virada, parar na borda; 
III – apoiar-se no fundo da piscina; 
IV – dar ou receber qualquer ajuda física; 
V – utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos próprios para 
natação. 
 
3.4.4 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 
3.4.3 deste Anexo, sendo contado como tentativa. Não será computado índice para essa tentativa 
e 2 (duas) tentativas realizadas nestas condições implicarão na eliminação do candidato. 
 
3.4.5 O teste de natação deverá ser realizado em piscina com a extensão de 25 (vinte e cinco) 
metros, sem bloco de partida e dividida em raias. Não são exigidas linhas orientadoras no fundo 
da piscina. O teste poderá ser aplicado na largura de piscina de 50 metros de cumprimento ou 
outra extensão, desde que, nessa largura, haja exatos 25 metros de extensão. 
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3.4.6 A pontuação do teste de natação, para os candidatos dos sexos masculino e feminino, será 
atribuída conforme a tabela a seguir. 
 

TEMPO (segundos) 
Pontos 

Masculino Feminino 

Acima de 42* Acima de 52* 0,00 Eliminado 

De 38 a 42* De 47 a 52* 2,00 

De 35 a menos de 38 De 43 a menos de 47 3,00 

De 32 a menos de 35 De 39 a menos de 43 4,00 

De 29 a menos de 32 De 35 a menos de 39 5,00 

Abaixo de 29 Abaixo de 35 6,00 

* Obs: Para Delegado e Perito os Editais Nº 11/2012 e Nº 03/2013 exigiram Acima de 41"00 e De 
38" a 41"00. 
** Obs: Para Delegado e Perito os Editais Nº 11/2012 e Nº 03/2013 exigiram Acima de 41"00 e De 
38" a 41"00. 
 
3.4.7 O tempo obtido no teste de natação será arredondado para baixo, desconsiderando-se os 
décimos e centésimos de segundos. 
 
3.5 Do Teste de Corrida de 12 (doze) Minutos 
3.5.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos, para 
os candidatos dos sexos masculino e feminino, será a seguinte: 
I – o candidato deverá, no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a maior distância possível. O 
candidato poderá, durante os 12 (doze) minutos, se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou 
caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; 
II – o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por 
sinal sonoro; 
III – após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocando em sentido 
perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca. 
 
3.5.2 Cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste. 
3.5.3 Não será permitido ao candidato: 
I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora; 
II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 
12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela banca; 
III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 
 
3.5.4 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 
3.5.3 deste Anexo, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do 
candidato. 
 
3.5.5 O teste de corrida de 12 (doze) minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições 
adequadas, apropriada para corrida e com marcação escalonada a cada 10 (dez) metros. 
 
3.5.5.1 O piso da pista de corrida de 12 (doze) minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, 
de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. 
 
3.5.6 A pontuação do teste de corrida de 12 (doze) minutos, para os candidatos dos sexos 
masculino e feminino, será atribuída conforme a tabela a seguir. 
 

DISTÂNCIA (em metros) Pontos 



 

73 

 
4ª Versão de 15 de junho de 2017. 
Themis Complexo de Ensino Jurídico 
Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 1105, Ed. Lazio Executivo, Chapecó/SC 
Fone: (49) 3304-3322 
www.themiscejur.com.br 
 

Masculino Feminino 

Abaixo de 2.350 Abaixo de 2.020 0,00 Eliminado 

De 2.350 a 2.400 De 2.020 a 2.100 2,00 

Acima de 2.440 a 2.530 Acima de 2.100 a 2.180 3,00 

Acima de 2.530 a 2.620 Acima de 2.180 a 2.260 4,00 

Acima de 2.620 a 2.710 Acima de 2.260 a 2.340 5,00 

Acima de 2.710 Acima de 2.340 6,00 

 
4 Das Disposições Gerais e Finais 
4.1 É responsabilidade do candidato manter seu condicionamento físico condizente com, no 
mínimo, os desempenhos exigidos para aprovação no Exame de Aptidão Física até a convocação 
e durante o Curso de Formação Profissional. 
4.2 Os imprevistos ocorridos durante o Exame de Aptidão Física serão decididos pelo presidente 
da banca examinadora. 
4.3 O Exame de Aptidão Física deverá ser aplicado por uma banca examinadora presidida por um 
profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF), com 
habilitação plena em Educação Física e poderá ser acompanhado por um representante do 
Serviço de Educação Física da Coordenação de Ensino da Academia Nacional de Polícia. 
4.4 O Exame de aptidão física consistirá de quatro testes de aptidão física todos de realização 
obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles. 
4.5 O candidato que realizar o exame de aptidão física só conhecerá o resultado do referido 
exame por meio de edital que divulgará o resultado provisório do exame de aptidão física. 
4.6 O candidato que se recusar a realizar algum dos quatro testes do exame de aptidão física 
deverá assinar declaração de desistência dos testes ainda não realizados e, consequentemente, 
do exame de aptidão física, sendo, portanto, eliminado do concurso. 
4.7 Os testes de barra fixa, impulsão horizontal e natação serão gravados em vídeo pela banca. 
4.8 O candidato que se recusar a ter a sua prova gravada em vídeo será eliminado do concurso. 
4.9 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação da prova de aptidão física, 
conforme procedimentos disciplinados nos respectivo edital de resultado provisório. 
4.10 O candidato que infringir qualquer proibição prevista neste Anexo, independentemente do 
resultado dos testes, será eliminado do concurso. 
4.11 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento das regras deste Anexo. 
4.12 As dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos neste Anexo serão dirimidos pela 
Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP), ouvido o Serviço de Educação Física da Coordenação de 
Ensino da Academia Nacional de Polícia. 
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