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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
  

EDITAL Nº. 075/2014 - CFO PM 
 

CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO E AVALIAÇÃO FÍSICA - 
TAAF 

 
                       O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais e, conforme disposto no Decreto n.º 0148, de 23 
de janeiro de 1998, e Decreto nº 1775, de 01 de abril de 2013; 

                                               Em cumprimento ao MS 0001775-41.2013.8.03.0000 – Tribunal 
Pleno,  que concedeu parcialmente a liminar, para suspender os efeitos da 
decisão administrativa que declarou a candidata Waldenice Nogueira dos 
Santos, inapta, determinando que a Comissão do Concurso  proceda em 48 
horas, novo Teste de Aptidão e Avaliação Física -  TAAF.            

                      RESOLVE:   

          Convocar a candidata, habilitada na 1ª fase do Concurso 
Público ao Cargo de Oficial Combatente – Policial Militar, para a 
realização da 2ª fase - Teste de Aptidão e Avaliação Física - TAAF,  em 
conformidade com o Edital de Abertura do referido concurso, listados no 
Anexo I deste Edital. 

1. Teste de Aptidão e Avaliação Física - TAAF 

1.1. O TAAF é de presença obrigatória e de caráter unicamente 
eliminatório, visa avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, 
física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas e 
demais exigências próprias da função policial militar.   

1.2. Será realizado no Comando Geral da Policia Militar no período 
de 07 a 09 de janeiro de 2014, com horário de início das provas 
as 16h00min, devendo o (a) candidato (a) apresentar-se com 30 
minutos de antecedência para a apresentação do atestado 
médico e identificação pessoal.  

1.3. O (a) candidato (a) deverá comparecer com vestimenta apropriada 
para a prática de atividade física, munido de atestado médico, 
original ou cópia autenticada em cartório, com data de emissão não 
superior a 30(trinta) dias da data de realização do TAAF. 

a) O atestado médico deverá ser emitido constando, 
expressamente, que o candidato está apto a realizar as 
atividades físicas especificadas neste Edital. 

b) O Atestado Médico deverá ser específico, materializando a 
indicação de capacidade ou aptidão física do candidato para a 
realização do TAAF, não sendo admitido aquele que se refira, 
genericamente, a capacidade de participação do candidato a 
qualquer outra fase do concurso ou, até mesmo, para ingresso 
na Polícia Militar do Amapá. 

c) O atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) 
deverá ser entregue no momento da identificação do candidato 
para o início do teste, não sendo aceita a entrega de atestado 
em outro momento.  

1.4. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico (original 
ou cópia autenticada em cartório) será impedido de realizar o teste, 
sendo, consequentemente, eliminado do concurso. 

1.5. O candidato será considerado, em razão do resultado do TAAF, 
ausente, apto ou inapto.  
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1.6. No momento de sua apresentação para a realização do TAAF, o 
candidato receberá uma ou mais identificações, que deverão 
permanecer onde determinado pelos componentes da banca e 
mantidos até o final de todas as atividades da prova.  

1.7. A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número 
de repetições dos candidatos em cada prova será, exclusivamente, 
a realizada pela banca. 

 
2. DAS PROVAS 

2.1. O TAAF constará de 06 (seis) provas, a serem realizadas em 05 
dias. Os exercícios e protocolos de execução estão descritos no 
edital de abertura do concurso no Item VII – Do Teste de Aptidão 
(TAAF) – 2ª Fase. 

2.2. A falta do candidato a qualquer uma das provas constantes do 
TAAF acarretará na sua eliminação do concurso e a 
impossibilidade, imediata, de participar das demais provas do TAAF 
e das subseqüentes fases do concurso.  

2.3. Somente os candidatos convocados poderão permanecer no local 
da aplicação do TAAF. O candidato considerado inapto, em 
qualquer das provas do TAAF, deverá assinar termo de ciência a 
respeito de sua inaptidão, não podendo permanecer no local de 
realização das demais provas, se ainda pendentes. 

2.4. Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, 
indisposições, câimbras ou contusões), bem como qualquer outra 
condição que impossibilite o candidato de submeter-se às provas 
ou diminua a sua capacidade física e/ou orgânica, não serão 
levados em consideração, não sendo deferido nenhum tratamento 
diferenciado a qualquer candidato. 

2.5. Para realizar o TAAF, a candidata gestante deverá apresentar 
atestado médico, emitido em 48 (quarenta e oito) horas, antes da 
realização do TAAF, por médico especialista, habilitado para emiti-
lo, bem como assinar um termo de responsabilidade perante a 
subcomissão responsável pela aplicação. 

2.6. A candidata gestante que não cumprir as exigências do subitem 
anterior será considerada inapta no TAAF e, consequentemente, 
eliminada do certame.  

2.7. A candidata gestante que tiver expressa recomendação médica 
para realização do TAAF terá o mesmo tratamento dispensado às  
demais candidatas de mesma faixa etária.  

2.8. A realização de qualquer exercício preparatório para a o TAAF será 
de responsabilidade do (a) candidato (a). 

 
3. DA REALIZAÇÃO 

3.1 O (A) candidato (a) que não atingir os índices mínimos, observando-se 
rigorosamente a ordem cronológica para realização das provas, 
estabelecidos para ser considerado (a) apto (a) ficará impedido (a) 
de participar das provas seguintes, sendo, a partir de então, 
eliminado (a) do certame.  

3.2 A ordem cronológica das provas e os índices mínimos estabelecidos 
para cada uma delas obedecerão ao previsto nas tabelas de 
suficiência “A” e “B”, adiante especificadas.  

TABELA DE SUFICIÊNCIA MASCULINA “A” 

DIAS PROVAS ÍNDICES MÍNIMOS 

1º DIA 

Flexão dinâmica de braço na 
barra fixa 

05 repetições 

Abdominal supra (1 minuto) 35 repetições 
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2º DIA 
Corrida de 12 minutos 2.400 metros 

Corrida de 50 m (cinqüenta 
metros) 

Em 8 segundos no máximo. 

3º DIA 
Salto em altura 1,15m(um metro e quinze 

centímetros) 
Natação 50m (cinqüenta metros) 

 

TABELA DE SUFICIÊNCIA FEMININA “B” 

DIAS PROVAS ÍNDICES MÍNIMOS 

1º DIA 
Flexão estática de braço na barra 

fixa 
10 segundos 

Abdominal Supra (1 minuto) 28 repetições 

2º DIA 

Corrida de 12 minutos 1.900 metros 

Corrida de 50m (cinquenta 
metros) 

Em 9 segundos no 
máximo. 

3º DIA 
Salto em altura 1 metro 

Natação 50m (cinquenta metros) 

 

4. DESCRIÇÃO DAS PROVAS 

4.1. Flexão dinâmica de braço na barra fixa (sexo masculino)  

4.1.1. A metodologia para a preparação e a execução da prova dinâmica de 
barra para os candidatos do sexo masculino obedecerão aos 
seguintes critérios:  

Posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá ficar 
suspenso na barra horizontal; a largura da pegada deve ser 
aproximadamente a dos ombros; a pegada das mãos deverá ser em 
pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante); os 
cotovelos em extensão; não poderá haver nenhum contato dos pés com o 
solo; todo o corpo completamente na posição vertical;  

Execução: ao comando “iniciar”, o candidato deverá flexionar os cotovelos, 
elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem 
apoiar o queixo na barra. Em seguida, deverá estender novamente os 
cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento 
completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma 
unidade de execução.  

A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes 
observações:  

a) um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições 
realizadas; 

b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de 
banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se 
tratar movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero”;  

c) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada 
pelo integrante da banca examinadora;  
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d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente 
estendidos – somente aí será contada como uma execução completa. A não 
extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será 
considerada com um movimento incorreto, o qual não será computado no 
desempenho do candidato; 

e) a prova somente será iniciada com o candidato na posição 
completamente vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo 
auxiliar de banca;  

f) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os 
pés no solo estando na posição inicial, será permitida, neste caso, a flexão 
dos joelhos;  

g) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, 
começando e terminando sempre na posição inicial;  

h) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar 
para “descansar”;  

i) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de 
cotovelos.  

Será proibido ao candidato, quando da realização da prova:  

a) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da 
barra após o início das execuções; 

b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  

c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;  

d) apoiar o queixo na barra;  

e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as 
mãos, em vez de completar o movimento com os cotovelos totalmente 
estendidos; 

f) utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o 
peito para cima; 

g) realizar a “pedalada”;  

h) realizar o “chute”;  

i) não manter o corpo (cabeça, tronco e membros inferiores) completamente 
na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador permitir 
expressamente a flexão de joelhos, para evitar que os candidatos mais altos 
toquem os pés no solo estando na posição inicial; 

j) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra 
com movimento exclusivo de membros superiores;  

A prova será encerrada quando o candidato perder o contato das mãos com 
a barra, ou realizar um procedimento proibido, previsto neste edital.  

Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o 
desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco 
minutos da realização da tentativa inicial.  

Será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir, no mínimo, 
cinco repetições.  

4.1.2. Flexão estática de braço na barra fixa (sexo feminino)  

A metodologia para a preparação e a execução da prova de flexão estática 
de barra para os candidatos do sexo feminino será constituída de:  

Posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando 
sobre um ponto de apoio. Ao comando de “em posição”, a candidata 
empunhará a barra; a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos 
ombros; a pegada das mãos deverá ser em pronação (dorsos das mãos 
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voltados para o corpo do executante) e queixo acima da parte superior da 
barra, mas sem tocar na barra com o queixo, mantendo os braços 
completamente flexionados, com o corpo na posição vertical, pernas 
estendidas e pés em contato com o ponto de apoio.  

Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado e será 
iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na 
posição, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o 
esforço de seus membros superiores, com os dois braços completamente 
flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a 
barra com o queixo, corpo na posição vertical (cabeça, tronco e membros 
inferiores).  

C) a cronometragem será encerrada quando:  

c.1. A candidata permanecer o tempo mínimo exigido no teste;  

c.2. A candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da 
parte superior da barra, ou apoiar o queixo na barra;  

c.3. Descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.  

A contagem do tempo de realização do exercício de forma correta levará em 
consideração as seguintes observações:  

a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo 
mínimo exigido pelo edital.   

b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de 
banca travará de imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até 
o momento em que o exercício estava sendo realizado de maneira prevista 
no edital;  

c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente 
será somente o computado pelo integrante da banca examinadora;  

d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e 
após o comando dado pelo auxiliar de banca;  

e) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será 
permitido, neste caso, a flexão dos joelhos.  

g) só será contado o tempo em que à candidata estiver na posição correta 
prevista neste edital. 

Não será permitido ao candidato do sexo feminino quando da realização da 
flexão estática de braço na barra fixa:  

a) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos 
casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, 
para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na 
posição inicial;  

b) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da 
barra após o início da execução;  

c) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 

d) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;  

e) apoiar o queixo na barra.  

f) realizar a “pedalada”;  

g) realizar o “chute”;  

h) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra 
com movimento exclusivo de membros superiores;  

i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos 
casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, 
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para evitar as candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na 
posição inicial.  

Será concedida uma segunda tentativa ao candidato do sexo feminino que 
não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor 
do que cinco minutos da realização da tentativa inicial.  

Será eliminado o candidato do sexo feminino que não atingir o tempo 
mínimo de dez segundos na posição correta do exercício.  

4.2. Flexão abdominal supra (ambos os sexos)  

4.2.1 O (a) candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com 
os pés apoiados, joelhos flexionados, com os braços cruzados 
sobre o peito com os cotovelos colados ao tronco, à frente do 
examinador; 

4.2.2 Ao comando de iniciar, através de contração da musculatura 
abdominal, o candidato (a) elevará seu tronco até que os cotovelos 
toquem a coxa, sem os descolar de seu tronco, em seguida, o 
candidato (a) retorna à posição inicial até que toque o solo com as 
costas, completando um movimento, quando então poderá dar início 
a execução de um novo; 

4.2.3 O número de movimentos executados corretamente será o 
resultado obtido em um tempo máximo de 01 (um) minuto; 

4.2.4 O auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições 
realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, 
o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de 
maneira correta;  

4.2.5 Somente será contado o exercício realizado completamente;  

4.2.6 A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido 
repouso ou pausa entre as repetições. A pausa ou repouso entre as 
repetições serão considerados como término do exercício, sendo 
computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento. 

4.2.7 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não 
obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não 
menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 

4.3. Corrida de 12 minutos (ambos os sexos)  

4.3.1. O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de doze minutos 
para percorrer a distância mínima exigida, em local previamente 
demarcado, com identificação da metragem ao longo do trajeto. A 
metodologia para a preparação e a execução da prova para os 
candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerão aos 
seguintes critérios:  

a) para a realização da prova de corrida, o candidato poderá, durante os 
doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, 
podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;  

b) os comandos para iniciar e terminar a prova serão emitidos pelo 
integrante da banca, por meio de silvo de apito;  

c) não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o 
candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo;  

d) ao passar pelo local de início da prova, cada candidato deverá dizer o seu 
nome ou número em voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando 
o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele 
momento;  

e) após soar o apito encerrando prova, o candidato deverá permanecer no 
local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá 
aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a correr 
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ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que 
se encontrava quando soou o apito de término da prova.  

4.3.2. A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em 
consideração as seguintes observações:  

a) o tempo oficial da prova será controlado por relógio do coordenador da 
prova, sendo o único que servirá de referência para o início e término da 
mesma;  

b) orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato 
não pare bruscamente a corrida, evitando ter um mal súbito e que continue 
a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto 
em que se encontrava quando soou o apito de término da prova;  

c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será 
somente a realizada pela banca examinadora.  

4.3.3. Será proibido ao candidato, quando da realização da realização da 
corrida de doze minutos:  

a) abandonar a pista antes da liberação do fiscal;  

b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, 
carregar, segurar na mão etc.);  

c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, 
após o soar do apito encerrando a prova;  

d) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a 
metragem percorrida.  

4.3.4. A corrida de doze minutos será realizada em uma única tentativa.  

4.3.5. Durante os doze minutos da prova, o candidato do sexo masculino 
deverá percorrer, no mínimo, uma distância de 2.400 metros e o 
candidato do sexo feminino deverá percorrer, no mínimo, uma 
distância de 1.900 metros.  

4.4. Prova de velocidade de deslocamento (ambos os sexos): 
corrida de 50 metros;  

4.4.1. A prova deve ser realizada em uma superfície plana, que possua, 
além dos 50 (cinquenta) metros, uma área de escape; 

4.4.2. O candidato (a) deve se posicionar atrás da linha de largada, 
preferencialmente em afastamento ântero-posterior das pernas, 
devendo o pé da frente estar o mais próximo possível da referida 
linha. 

4.4.3. Ao ser dado um sinal sonoro, momento em que é acionado o 
cronômetro, o candidato (a) deverá percorrer, no menor tempo 
possível, a distância prevista; 

4.4.4. O cronômetro deverá ser travado quando o candidato (a) 
ultrapassar a linha de chegada; 

4.4.5. O resultado da prova será indicado pelo tempo utilizado pelo (a) 
candidato (a) para completar o percurso; 

4.4.6. Não será permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda física 
durante a execução da prova. 

4.5. Prova de salto em altura (ambos os sexos).  
4.5.1. Consiste em o candidato (a) saltar, em altura, um sarrafo colocado 

pela banca examinadora na altura prevista na respectiva tabela. 
4.5.2. O candidato (a) terá direito a 03(três) tentativas para saltar o 

sarrafo, devendo interrompê-las no salto em que conseguir 
ultrapassá-lo ou no caso de esgotar as 03 (três) tentativas; 
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4.5.3. Todas as técnicas de salto em altura são permitidas, exceto o 
mergulho, e desde que o candidato (a) obtenha impulso em apenas 
um dos pés no momento em que perder contato com o solo, sendo 
vedado, ainda, que o (a) candidato (a) toque o colchão de salto 
antes de perder contato com solo; 

4.5.4. O (a) candidato (a) que saltar na forma vedada indicada acima terá 
o resultado do salto anulado; 

4.5.5. Os saltos cujos resultados sejam anulados serão contados como 
tentativas; 

4.5.6. O (a) candidato (a) poderá, para tomar impulsão, correr a distância 
que desejar, podendo interromper a corrida de impulso e reiniciá-la, 
desde que não derrube o sarrafo, pois assim estará configurada 
uma tentativa; 

4.5.7. O (a) candidato (a) que não ultrapassar o sarrafo na altura prevista 
ou tiver suas 03 (três) tentativas, que lhe são facultadas, anuladas, 
será considerado inapto (a).   

4.6. Prova de deslocamento no meio liquido (natação 50 metros 
para ambos os sexos): 

4.6.1. O (a) candidato (a) deverá nadar a distância prevista em nado livre, 
sem limite de tempo e sem a utilização de qualquer equipamento 
que possa favorecê-lo (a), tais como: nadadeiras, palmares, 
flutuadores e outros; 

4.6.2. O (a) candidato (a) poderá utilizar óculos, toca e tampão de ouvido; 

4.6.3. O (a) candidato (a) deverá estar trajando roupa de banho adequada, 
sunga para o sexo masculino e maio para o sexo feminino; 

4.6.4. O (a) candidato (a) poderá optar por iniciar a prova de fora ou de 
dentro da piscina; 

4.6.5. O (a) candidato (a) não poderá utilizar as raias como auxílio, nem se 
segurar nas bordas e tão pouco pisar no fundo da piscina a título de 
descanso ou com o intuito de impulsionar-se; 

4.6.6. É permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na parede; 

4.6.7. Prova terá início com um silvo curto de apito e encerrará quando o 
(a) candidato (a) completar a distância prevista tocando na borda da 
piscina. 

  
CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO E AVALIAÇÃO FÍSICA   
 

Local: Ginásio Poliesportivo do Comando da Polícia Militar 

Endereço: Rua Jovino Dinoá, s/n, Bairro – Beirol. 

Horário: Início dos Testes às 16h00min. 

Período: 07 a 09 de janeiro de 2014 

 O candidato deverá comparecer com 30 minutos de antecedência. 

Cargo: Oficial Combatente - Polícia Militar 

Clas. Nome 

210 WALDENICE NOGUEIRA DOS SANTOS 
 

 Macapá, 06 de janeiro de 2014 

 
AGNALDO BALIEIRO DA GAMA 

Secretário de Estado da Administração 


