
 
 

 
 

 
 
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

 

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO PARA EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 
  

O Coronel QOPM Jaizon Veras Barbosa, Presidente da Comissão do Concurso Público, em face de autorização concedida pelo Chefe 
do Poder Executivo Estadual no Ofício nº 015/2012-GCG, de 29 de fevereiro de 2012, e designação do Comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado do Tocantins, através da Portaria nº 011/12-GCG, de 30 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial nº 3.805, de 
29 de janeiro de 2013, torna pública a reconvocação dos candidatos abaixo relacionados para a realização dos testes pendentes 
da 2ª etapa – Exame de Capacidade Física, a que alude o Edital nº 001/CFSD-2013/PMTO, de 15 de março de 2013. 
 
1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 O Exame de Capacidade Física (ECF) tem caráter eliminatório e será realizado pelos candidatos em condição sub judice abaixo 
relacionados, com o objetivo de verificar a capacidade mínima necessária para suportar, física e organicamente, as exigências 
próprias do cargo. 
1.2 O Exame será realizado no seguinte local, datas e horários evidenciados abaixo para cada candidato convocado: 
1.2.1) DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA: 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA (PARQUE ESPORTIVO) 
RUA SF11, APM 7 - 2ª ETAPA - SANTA FÉ - PALMAS/TO 
 

Cargo Inscrição Nome Data Horário 

Soldado do QPPM da Polícia Militar - Masculino 297030327 Adiel Pereira De Carvalho 23/03/2014 08h00min 

Soldado do QPPM da Polícia Militar - Feminino 297002201 Daniela Da Costa Souza 23/03/2014 08h00min 

Soldado do QPPM da Polícia Militar - Feminino 297042611 Natalia Pereira Gonçalves 22 e 23/03/2014 08h00min 

Soldado do QPPM da Polícia Militar - Masculino 297031593 Nelvy Rodrigues Costa 23/03/2014 08h00min 

Soldado do QPPM da Polícia Militar - Masculino 297029414 Nonato Junio De Amorim Galvão 23/03/2014 08h00min 

Soldado do QPPM da Polícia Militar - Masculino 297007100 Paulo Ricardo Rodrigues 23/03/2014 08h00min 

Soldado do QPPM da Polícia Militar - Masculino 297032948 Valdik Junior Soares Reis 23/03/2014 08h00min 

 
1.3 O candidato deverá comparecer na data, local e horário determinados, com roupa apropriada para a prática de exercício físico, 
com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO E ATESTADO MÉDICO ORIGINAL ESPECÍFICO PARA TAL FIM, conforme modelo a seguir transcrito: 
 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO A SER OBRIGATORIAMENTE APRESENTADO  
PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATESTADO MÉDICO 

ATESTO, para os devidos fins que o (a) Senhor (a) _________________________ 

_____________________________________, goza de boas condições de saúde, estando apto para 

realizar os testes e esforços físicos previstos no Edital do Concurso Público para a seleção de 

candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Tocantins. 

_______________________________________________ 

(local e data) 

_______________________________________________ 

(Assinatura, Carimbo e CRM do Médico). 
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2) DOS TESTES A SEREM REALIZADOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 Os candidatos presentes nessa convocação se submeterão aos Exames Físicos pendentes para cumprimento da Segunda Etapa – 
Exame de Capacidade Física, conforme especificações abaixo: 
 

Inscrição Nome Testes a serem realizados 

297030327 Adiel Pereira De Carvalho Flexão abdominal; corrida aeróbica - 12 minutos  

297002201 Daniela Da Costa Souza Corrida aeróbica - 12 minutos  

297042611 Natalia Pereira Gonçalves Todos os testes 

297031593 Nelvy Rodrigues Costa Flexão abdominal; corrida aeróbica - 12 minutos 

297029414 Nonato Junio De Amorim Galvão Teste em barra fixa; flexão abdominal; corrida aeróbica - 12 minutos   

297007100 Paulo Ricardo Rodrigues Teste em barra fixa; flexão abdominal; corrida aeróbica - 12 minutos   

297032948 Valdik Junior Soares Reis Teste em barra fixa; flexão abdominal; corrida aeróbica - 12 minutos   

 
2.2 Os testes serão realizados em 02 (dois) dias e seguirão a seguinte sequência: 
1º dia: 

a) flexibilidade 
b) flexão de braços no solo com 04 (quatro) apoios para homens e de 06 (seis) apoios para mulheres 
c) natação 50 metros estilo livre  

2º dia: 
a) teste em barra fixa para homens e suspensão na barra para mulheres 
b) flexão abdominal 
c) corrida aeróbica - 12 minutos 

 
2.3 O candidato efetuará cada modalidade do ECF com intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos entre uma e outra. 
2.4 Os casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, 
câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc.), que impossibilitem a realização do ECF na data marcada, ou diminuam ou limitem a 
capacidade física do candidato, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado ou 
adiamento do mesmo e uma vez impossibilitado, estará eliminado do Concurso. 
2.5 O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios do ECF e não tiver 
condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão. 
2.6 Ficará a cargo do candidato o aquecimento para a realização dos exercícios. 
2.7 Não serão contabilizadas as repetições de cada exercício executadas de forma incorreta ou em inobservância de quaisquer das 
regras de execução. 
2.8 O protocolo e as especificações de cada teste encontram-se no Anexo I deste edital. 
2.9 Antecedendo a realização de cada teste, o Examinador de Banca fará explanação sobre a forma de execução correta de cada 
exercício pelo candidato, inclusive advertindo sobre os possíveis erros comumente verificados nas execuções, sendo da 
responsabilidade do candidato solicitar quaisquer esclarecimentos nesse momento. Será também demonstrado por fiscal 
avaliador o exercício que será executado, com exceção da corrida e natação. 
 
3) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
3.1 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer ao local indicado para realização do TAF munidos do 
comprovante de inscrição e documento de identidade; caso contrário, não poderão realizar o teste. É de responsabilidade exclusiva 
do candidato a identificação correta de seu local de realização do TAF e o comparecimento no horário determinado.  
3.2 O Teste de Aptidão Física será realizado de acordo com as faixas etárias correspondentes. Será considerada a idade que o 
candidato apresentava no dia 31/12/2013. 
 

Quartel do Comando Geral em Palmas – TO, 05 de março de 2014. 
 

Jaizon Veras Barbosa – Cel QOPM 
Presidente da Comissão do Concurso CFSD/2013 
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ANEXO I 

 
DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA, PROCEDIMENTOS E DESEMPENHO EXIGIDO 

 
ANEXO I - A 

 
DO TESTE EM BARRA FIXA E SUSPENSÃO 

 

      DO TESTE EM BARRA FIXA – SEXO MASCULINO  
 
              A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
 

1. O Teste será realizado em uma barra fixa que deverá ter aproximadamente 01 (uma) polegada de diâmetro. 
 

2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, o candidato deverá dependurar-se na barra ao mesmo tempo 
em que flexionará as pernas para trás, com pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com abertura 
entre as mãos menor ou igual à abertura dos ombros, e cotovelos totalmente estendidos, devendo manter o corpo na 
vertical e sem contato com o solo e/ou com as barras de sustentação laterais. 
 

3. Ao comando do Examinador de Banca de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o queixo 
ultrapassar a parte superior da barra. Em seguida descerá estendendo novamente os cotovelos até a posição inicial e o 
corpo na vertical e, assim, sucessivamente até o limite suportável da resistência muscular. O movimento só se completa 
com a extensão total dos braços. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição. 
 

4. O candidato deverá executar o maior número de repetições corretas, sem limite de tempo e em uma única tentativa. 
 

5. O Fiscal Avaliador poderá fazer a contagem em voz audível ao próprio candidato. 
 

6.  Será considerado apto o candidato q u e  obtiver o resultado conforme abaixo:  
 

 
 

  
 
 

7. Não será permitido ao candidato: 
 

� tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções, sendo para 
tanto, permitida flexão dos joelhos;  

� após o início do teste, receber qualquer tipo de ajuda física;  

� utilizar luva(s) ou qualquer outro material para a proteção das mãos;  

� apoiar o queixo na barra:  

� repouso entre um movimento e outro. A execução deverá ser dinâmica; 

� tentativas de extensão do pescoço abaixo do limite inferior ou no nível da barra  e movimentos de pernas e 
quadris; 
 

8. O teste será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do artigo anterior. O desempenho do candidato até o 
momento da interrupção será considerado o desempenho alcançado. 

 
DO TESTE DE RESISTÊNCIA NA BARRA – SEXO FEMININO 

 
               A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
 

1. O Teste será realizado em uma barra fixa que deverá ter aproximadamente 1 (uma) polegada de diâmetro. 

FAIXA ETÁRIA Nº REPETIÇÕES 

18 a 24 anos 07 

25 a 30 anos 06 
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2. Ao comando do Examinador de Banca de “posição inicial”, a candidata deverá posicionar-se segurando a barra com 
pegada em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com abertura das mãos igual ou menor à largura dos 
ombros, dependurar-se com os braços flexionados, o queixo acima do limite superior da barra (sem tocá-la) e pernas 
estendidas, podendo receber ajuda ou pegar impulsão para atingir esta posição. 

 
3. Após a tomada da posição inicial pela candidata, o Examinador de Banca inicia imediatamente a cronometragem do 

tempo, devendo a candidata permanecer na posição até o limite suportável da resistência muscular. 
 

4. Caso a candidata ceda à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, não será computado este 
tempo dentro da performance. 

 
5. O Fiscal Avaliador poderá fazer a contagem em voz audível ao próprio candidato. 

 
6. Será considerada apta a candidata que obtiver o resultado conforme abaixo em uma única tentativa: 

 
 

 
 

 

7. Não será permitido à candidata: 
- 

� após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  
� apoiar o queixo na barra; 
� utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos. 

 
8. O teste será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do artigo anterior. O desempenho da candidata até o 

momento da interrupção será considerado o desempenho alcançado. 
 

ANEXO I - B 
 

DA FLEXÃO ABDOMINAL 
 

            DA PROVA DA FLEXÃO ABDOMINAL – SEXO MASCULINO E FEMININO 
 

            A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
 

1. O (a) candidato (a) posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de "posição 
inicial" o (a) candidato (a) deverá estar deitado (a) com as costas sobre uma superfície plana (solo), braços cruzados na altura 
do peito, com as palmas das mãos apoiadas sobre a parte superior do mesmo, pernas flexionadas, tendo um auxiliar em pé 
sobre os pés do (a) candidato (a), para apoiá-lo (a). 
 

2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o (a) candidato (a), flexionará o tronco, tocando os cotovelos ou a parte 
posterior dos antebraços, na região anterior das coxas ou joelhos, voltando à posição inicial. Ao movimento completo e correto 
do exercício será conferida 01 (uma) repetição.  
 

3. Os (as) candidatos (as) deverão executar o maior número de repetições corretas, no tempo máximo de 01 (um) minuto e 
em uma única tentativa. O Examinador de Banca informará aos (às) candidatos (as) quando houver decorrido 30 (trinta) 
segundos de prova, para dar a noção de tempo aos (às) mesmos (as). 
 

4. O Fiscal Avaliador poderá fazer a contagem em voz audível ao próprio candidato. 
 

5. Será considerado (a) apto (a) o (a) candidato (a) que obtiver o resultado conforme abaixo, no tempo estabelecido. A 
contagem inicia-se com o movimento completo. 

 
 

FAIXA ETÁRIA TEMPO 

18 a 24 anos 16” 

25 a 30 anos 13” 
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ANEXO I - C 

 

DA PROVA DE NATAÇÃO 
 

DA PROVA DE NATAÇÃO 50m – SEXO MASCULINO E FEMININO 
 

               A metodologia para a preparação e a execução da natação será assim constituída: 
 

1. O teste será realizado em piscina com a extensão de 25m (vinte e cinco) ou 50m (cinquenta), sem bloco de partida e 
dividida em raias, sem exigência das linhas orientadoras no fundo da piscina. 

 
2. O teste consiste em nadar 50m (cinquenta) nado livre, para ambos os sexos. 
 
3. Será comandado pelo Examinador de Banca “candidatos às suas marcas”, e então, acionará um curto silvo de apito, 

quando o candidato deverá nadar em qualquer estilo (nado livre) 50 (cinquenta) metros. O candidato poderá utilizar a 
parede da mesma para dar o impulso inicial. Em caso de ser realizado em piscina de 25m, na virada será permitido tocar a 
borda e impulsionar-se na parede. A chegada dar-se-á quando o (a) candidato (a) tocar com qualquer parte do corpo a 
borda de chegada. 
 

4. Será considerado (a) apto (a) o (a) candidato (a) que obtiver o resultado conforme abaixo, em uma única tentativa: 
 

  
 
 

5.  
 
5. Não será permitido ao (à) candidato (a): 

 
� apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou nas divisórias das raias;  
� na virada, parar na borda; 
� apoiar-se no fundo da piscina; 
� dar ou receber qualquer ajuda física; 
� utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação.  

 
6. O teste será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do artigo anterior. O desempenho do (a) candidato (a) até o 
momento da interrupção será considerado o desempenho alcançado. 

 
ANEXO I - D 

 
DO TESTE DE FLEXIBILIDADE 

 

DO TESTE DE FLEXIBILIDADE - SENTAR-E-ALCANÇAR – SEXO MASCULINO E FEMININO 
 

              A metodologia para a preparação e a execução da corrida será assim constituída: 
 

1.  O (a) candidato (a) deverá estar descalço (a) e assumir uma posição sentado (a) no chão, de frente para o aparelho 
(flexômetro), com os pés embaixo da caixa, joelhos completamente estendidos e com os pés encostados contra a caixa, 
com as mãos voltadas para baixo e em contato com a caixa, deverá estender-se a frente, ao longo da escala de medida, 
procurando alcançar a maior distância possível, realizando o movimento de modo lento e sem solavancos. 
 

FAIXA ETÁRIA MASC FEM 

18 a 24 anos 35 30 

25 a 30 anos 30 25 

FAIXA ETÁRIA MASC FEM 

18 a 24 anos 50” 1’10 

25 a 30 anos 1’ 1’15 
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2. Para verificar o resultado, Examinador de Banca medirá a flexibilidade a partir da posição mais longínqua que o (a) 

candidato (a) alcançar na escala com as pontas dos dedos, sendo considerado o melhor valor alcançado, com anotação em 
uma casa decimal. Cada tentativa será mantida aproximadamente por 1” (um segundo) e o intervalo entre elas de 1’ (um 
minuto).    
 

3. Será considerado (a) apto (a) o (a) candidato (a) que obtiver o resultado conforme abaixo em até 03 (três) tentativas, se 
necessário: 

 
 

 
 
 

 
ANEXO I - E 

 
FLEXÃO DE BRACOS NO SOLO 

 
DA PROVA DE FLEXÃO DE BRAÇOS NO SOLO COM QUATRO APOIOS – SEXO MASCULINO  

 

             A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 
 

1. O candidato posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de "posição 
inicial", o candidato deverá tomar a posição de frente ao solo, na horizontal, com os braços totalmente estendidos, 
palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos paralelos voltados para frente, pontas dos pés em contato com o 
solo e pernas estendidas. O quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do movimento. 
 

2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o candidato flexionará simultaneamente os braços até que as pontas 
dos cotovelos atinjam um ângulo de 90° ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial com a 
extensão completa dos braços. Durante a execução do teste, o candidato não poderá tocar o solo com qualquer parte do 
corpo, exceto mãos e pontas dos pés e deverá manter tronco, quadris e membros inferiores em linha reta. Ao movimento 
completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição. 

 
3.  O candidato deverá executar o maior número de repetições corretas, em uma única tentativa, sendo, entretanto, 

permitido o repouso entre os movimentos, na posição inicial, porém sem retirar as mãos do solo.  

 
4. O Fiscal Avaliador poderá fazer a contagem em voz audível ao próprio candidato. 

 
5. Será considerado apto o candidato que obtiver o resultado conforme abaixo, no tempo estabelecido. A contagem inicia-se 

com o movimento completo. 
 
 
 
 

 
 

DA PROVA DE FLEXÃO DE BRAÇOS NO SOLO COM SEIS APOIOS – SEXO FEMININO 
 
               A metodologia para a preparação e a execução do exercício será assim constituída: 

 

1. A candidata se posicionará de pé, de frente ao Fiscal Avaliador. Ao comando do Examinador de Banca de "posição 
inicial", a candidata deverá tomar a posição de frente ao solo, na horizontal, com as duas mãos no chão, na largura dos 
ombros, aproximadamente 30 (trinta) centímetros na frente da linha dos ombros e os dedos paralelos voltados para 
frente e com os braços completamente estendidos. Deverá apoiar os joelhos unidos e flexionados e os pés no solo, 
servindo de apoio para o corpo. O quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do 
movimento.  
 

FAIXA ETÁRIA MASC FEM 

18 a 24 anos 28 cm 30 cm  

25 a 30 anos 22 cm 24 cm 

FAIXA ETÁRIA Nº REPETIÇÕES 

18 a 24 anos 30 

25 a 30 anos 28 
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2. Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", a candidata flexionará simultaneamente os braços, aproximando ao 

máximo o peito sobre o solo, sem encostá-lo. Em seguida, voltará à posição inicial com a extensão completa dos braços. 
Durante a execução do teste, a candidata não poderá tocar o solo com qualquer parte do corpo, exceto mãos, joelhos e 
pontas dos pés, mantendo o tronco e quadris em linha reta. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 
(uma) repetição. 

     

3. A candidata deverá executar o maior número de repetições corretas, em uma única tentativa, sendo, entretanto, 
permitido o repouso entre os movimentos em cima, porém sem retirar as mãos do solo.  

 

4. O Fiscal Avaliador poderá fazer a contagem em voz audível ao próprio candidato. 
 

5. Será considerada apta a candidata que obtiver o resultado conforme abaixo, no tempo estabelecido. A contagem inicia-
se com o movimento completo. 

 

 
 
 
 

 

ANEXO I - F 
 

DA CORRIDA DE 12 MINUTOS 
 

DA PROVA DE CORRIDA AERÓBICA (12’) – SEXO MASCULINO E FEMININO 
 

                  A metodologia para a preparação e a execução da corrida será assim constituída: 
 

1. O teste será realizado em pista de atletismo com medida olímpica (400m) ou perímetro plano e regular devidamente aferido 
que, para efeito de demarcação da distância, será considerada a borda interna do circuito. 
 

2. A pista de atletismo será demarcada de 10 (dez) em 10 (dez) metros com cones de 50 cm, para facilitar as anotações de metros 
percorridos pelos candidatos (as), num percurso onde os (as) mesmos (as) possam ser observados em todos os pontos. 
 

3. A corrida de 12 (doze) minutos consiste em percorrer ao final desse tempo, uma distância mínima pré-estabelecida para 
ambos os sexos, podendo o (a) candidato (a), sentindo-se cansado (a), diminuir o ritmo ou mesmo andar para recuperar-se, 
reiniciando a corrida logo a seguir. 
 

4. O Examinador de Banca orientará previamente os candidatos sobre a marcação da pista, o tempo e a distância a ser percorrida 
por gênero. 
 

5. O início e o final do Teste serão dados pelo Examinador de Banca, por meio de silvo de apito. 
 

6. Uma vez iniciada a prova, o candidato não poderá parar ou evadir-se de seu circuito antes de decorridos os 12 (doze) minutos 
e/ou da liberação do Fiscal Avaliador, sob pena de reprovação. 
 

7. Não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas, o (a) candidato (a) poderá usar relógio ou cronômetro 
para controlar o seu tempo, porém, o único cronômetro, o do Examinador de Banca, controlará o tempo oficial do teste, sendo 
o único que servirá de referência para o início e término. 
 

8. Ao soar o apito encerrando o teste, o (a) candidato (a) deverá permanecer no local onde estava naquele momento, somente 
poderá continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista e aguardar a presença do Fiscal Avaliador que irá aferir 
mais precisamente a metragem percorrida. 

 

9. Será considerado (a) apto (a) o (a) candidato (a) que obtiver o resultado conforme abaixo, no tempo estabelecido e em 
uma única tentativa.  

 

 
 
 

 

FAIXA ETÁRIA Nº REPETIÇÕES 

18 a 24 anos 30 

25 a 30 anos 28 

FAIXA ETÁRIA MASC FEM 

18 a 24 anos 2.600m 2.200m 

25 a 30 anos 2.500m 2.100m 


