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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU-PA 

CNPJ: 05.196.530/0001-70 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência 
 

 

 

 Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tome Açu - PA 
  

CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 
CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

Cumprindo a disposição editalícia disposta no Cronograma de Execução do Concurso, em que se faz 
necessário marcar a data e o local do aludido exame; 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tomé Açu – PA CONVOCA todos os 
candidatos APROVADOS E CLASSIFICADOS a comparecerem, no dia 13 de outubro de 2019 (Domingo) 
para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF):  

 

LOCAL DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF): 

Local: Parque de Exposições Jovino Botelho 

Endereço: Rodovia PA 140 – km 05 

Cidade: Tomé Açu – PA 

 

HORÁRIO DE INÍCIO DOS TESTES: 

Início: 06h30min (Horário Local) 

 

ATENÇÃO: 

É necessário comparecer ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência para apresentação do 
Atestado Médico, Documento Oficial com Foto, Aquecimento e Orientações Necessárias. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

Documento Oficial com Foto e Atestado Médico 
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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 

CLASSIFICAÇÃO NOME INSCRIÇÃO RESULTADO 
1 GUSTAVO PEREIRA FREITAS 494 APROVADO 
2 RENATO DE ARAUJO BATISTA 121 APROVADO 
3 KLEBER SILVA DOS SANTOS 68 APROVADO 
4 ENIO AGUIAR PEREIRA 243 APROVADO 
5 ESMAEL PEDRO DA SILVA 268 APROVADO 
6 ROBSON RODRIGUES DA SILVA 155 APROVADO 
7 SERGIO CARVALHO DA SILVA 13 APROVADO 
8 DAVID RODRIGUES DA SILVA 90 APROVADO 
9 TAYLON LOBATO DOS SANTOS 304 APROVADO 

10 DAMIELSON RODRIGUES DA SILVA 361 APROVADO 
11 SANDRO DOS SANTOS COSTA 109 APROVADO 
12 HÉLIO DOS REIS BRITO 515 APROVADO 
13 SIMONE DIAS DA SILVA 333 APROVADO 
14 HAYDEE MAVIGNO SOUZA 408 APROVADO 
15 JOSIANE DOS PRAZERES PIMENTEL 424 APROVADO 
16 RICHARLLE CAVALCANTE DE AQUINO 386 APROVADO 
17 MAYCON CEZAR SANTANA MODESTO 214 APROVADO 
18 RAFAEL DOS SANTOS FORMIGOSA 249 APROVADO 
19 GERINALDO DE ASSIS HOLANDA DA COSTA 194 APROVADO 
20 CARLOS DANIEL BORGES DOS SANTOS 29 APROVADO 
21 DANILSON BRASIL COIMBRA 510 APROVADO 
22 CICERO DA SILVA SANTIAGO 177 APROVADO 
23 THAYANA DE OLANDA LIMA 248 CLASSIFICADO 
24 FABIO PINTO DA COSTA 176 CLASSIFICADO 
25 JOÃO DA TRINDADE RAMOS 111 CLASSIFICADO 
26 DIEGO ROGERIO DE MELO GHENO 202 CLASSIFICADO 
27 AUGUSTO CUNHA 385 CLASSIFICADO 
28 JOHN KLEBER MOURA DA SILVA 441 CLASSIFICADO 
29 DANIEL DA COSTA NASCIMENTO 471 CLASSIFICADO 
30 ALFREDO DE ANDRADE FERREIRA 482 CLASSIFICADO 
31 WALTER DA SILVA BARRA 165 CLASSIFICADO 
32 LUIS CONCEIÇÃO SILVA 498 CLASSIFICADO 
33 TASSIO FRANCISCO RAMOS DE SOUZA 306 CLASSIFICADO 
34 GILBERTO FERREIRA DA SILVA 311 CLASSIFICADO 
35 REINALDO FRANCO MORAES 19 CLASSIFICADO 
36 GEOVANE FARIAS NERES 415 CLASSIFICADO 
37 JOSÉ IVANILSON DIAS DE ANDRADE 133 CLASSIFICADO 
38 DIEGO FERREIRA DIAS 341 CLASSIFICADO 
39 WAGNER TOSHINORI KOSHOJI 328 CLASSIFICADO 
40 FRANCISCO COSTA DE SOUZA 355 CLASSIFICADO 
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41 IAN DAMACENA CARDOSO 314 CLASSIFICADO 
42 LUCIANO DA COSTA SENA 493 CLASSIFICADO 
43 JOÃO PAULO BARROSO DA SILVA 483 CLASSIFICADO 
44 VALDENEI JOSE LEITE DOS SANTOS 198 CLASSIFICADO 
45 FABIO DOS SANTOS COSTA 87 CLASSIFICADO 
46 ANTONIO RENAN CEZAR 457 CLASSIFICADO 
47 JOSÉ MARIA FONSECA MAVIGNO 78 CLASSIFICADO 
48 MARCOS FABRICIO SILVA LOPES 227 CLASSIFICADO 
49 LUAN BRABO VIEIRA 278 CLASSIFICADO 
50 ELY DE SOUZA CLARINDO 277 CLASSIFICADO 
51 KLEBSON LIMA BARBOSA 190 CLASSIFICADO 
52 FÁBIO MURDIGA SILVA 422 CLASSIFICADO 
53 LETÍCIA PEREIRA MONTEIRO 313 CLASSIFICADO 
54 JOAN CARLOS FONSECA BARROS 142 CLASSIFICADO 
55 JOSE MARIA ALVES VAZ 507 CLASSIFICADO 
56 RONIELTON COELHO 488 CLASSIFICADO 
57 FÁBIO TAVARES PANTOJA 499 CLASSIFICADO 
58 ADONIELSON LEAO MARQUES 273 CLASSIFICADO 
59 BIATRIZ LAMEIRA DA SILVA 423 CLASSIFICADO 
60 DANIEL ANTÔNIO SANTANA 26 CLASSIFICADO 
61 ADEMIR DE LIMA CARVALHO JUNIOR 398 CLASSIFICADO 
62 RENAN COSTA CORREA 212 CLASSIFICADO 
63 MAK DOOWE DA SILVA CAMPOS 92 CLASSIFICADO 
64 LEONILSON DE MELO ALMEIDA 305 CLASSIFICADO 
65 CASSIO FARIAS PEREIRA 81 CLASSIFICADO 
66 IGOR ABREU MIRANDA 157 CLASSIFICADO 
67 KERLESSON SILVA DOS SANTOS 132 CLASSIFICADO 
68 JAQUELINE SANTANA OLIVEIRA 154 CLASSIFICADO 
69 ADRIANO FERREIRA TAVARES 98 CLASSIFICADO 
70 RODOLFO FERREIRA LEITE 65 CLASSIFICADO 
71 KARINA FAVACHO DAMASCENO 412 CLASSIFICADO 
72 MANOEL SOARES MONTEIRO 80 CLASSIFICADO 
73 PABLO SILVA BATISTA 478 CLASSIFICADO 
74 DANIEL JOSÉ MIRANDA DA COSTA 178 CLASSIFICADO 
75 VANESSA DA COSTA FERREIRA 88 CLASSIFICADO 
76 SABRINA DE ALMEIDA FERREIRA 57 CLASSIFICADO 
77 VALDEMIR LIMA DOS SANTOS DOS SANTOS 477 CLASSIFICADO 
78 JONAS RIBEIRO MENDONÇA 363 CLASSIFICADO 
79 RITA DE CASSIA SANTANA DE OLIVEIRA 197 CLASSIFICADO 
80 EDSON CARLOS MACIAS DA SILVA 265 CLASSIFICADO 
81 LETICIA DA SILVA FORTE 203 CLASSIFICADO 
82 PEDRO PAULO BARTROSO MINEIRO 159 CLASSIFICADO 
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83 JOSÉ LUIS DA SILVA VIEIRA 437 CLASSIFICADO 
 

ANEXO VII- TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 
NEXO VI - ATRIBUIÇÃO  
1. Os candidatos do cargo Guarda Municipal, considerados aptos à prova de Aptidão Física, não eliminados após a aplicação 
do subitem 8.8 deste Edital, serão convocados no próprio site. 
2. Estas provas terão caráter exclusivamente eliminatório e os candidatos serão considerados APTO ou INAPTO. 
3.  No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido para os testes físico com uma hora de antecedência 
do horário fixado para o seu início, trajando vestimenta e calçado próprios para a realização de atividades físicas.   
4. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido para os testes físicos portando original de documento 
de identidade com fotografia. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de 
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 
da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997). Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados.  
5. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do    documento.  
6.  Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida 
no subitem anterior deste edital, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do Concurso Público.  
7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, 
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
impressão digital e assinatura em formulário próprio.  
8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia ou à assinatura do portador.  

 
A avaliação de aptidão física consistirá da aplicação dos seguintes testes: 

a) Flexão de braços no solo (sexos masculino e feminino); 
b) Impulsão horizontal; (sexos masculino e feminino); 
c) Teste de corrida rápida de 100m; (sexos masculino e feminino); 
d) Corrida de 12 minutos. (sexos masculino e feminino); 
 

 
1.  DO TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO – PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO 

 

1.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste dinâmico de barra para os candidatos do sexo masculino obedecerá aos 
seguintes critérios: 

a) posição inicial: o candidato deverá se posicionar em quatro apoios (mãos, e ponta dos pés no solo), centro de gravidade projetado à 
frente com peso do tronco incidindo sobre os braços estendidos; 

b) execução: ao comando do avaliador, o candidato flexionará os braços, aproximando o tórax do solo sem, no entanto, tocá‐lo, 
mantendo a ponta dos pés apoiados ao solo, braços e mãos na linha dos ombros e, em seguida, voltará à posição inicial, completando 
uma repetição. 

1.2 A correta realização do teste de flexão de braços levará em consideração as seguintes observações: 

a) o tempo máximo para a realização será de um minuto, podendo ficar em posição estática durante a execução, com os braços 
estendidos; 
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b) O corpo como um todo deve se manter em prolongamento durante toda a execução do teste, sendo proibida movimentação apenas 
do tronco, com quadris e(ou) pernas estáticos, quando dos movimentos de flexão e extensão de cotovelos; 

c) o tronco deve ser mantido em um único prolongamento durante os movimentos de flexão e extensão de cotovelos durante o teste, 
sendo que, no caso de haver elevação ou abaixamento do tronco, com o intuito de descansar, a repetição em questão não será 
considerada; 

d) não poderá haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto das palmas das mãos, das pontas dos pés; 

e) a maior ou menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos ficará a critério da avaliada. 

1.2.1 somente serão contadas as repetições realizadas que atendam o previsto neste edital. 

1.2.3 A contagem oficial de tempo, assim como o número de repetições realizadas pelos candidatos será, exclusivamente, a realizada 
pela banca examinadora. 

1.2.3 somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova, a candidata estiver 
no meio da execução, esta não será computada. 

1.4 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. 

1.5 será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir o mínimo de 20 repetições. 

2. DO TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇOS COM SEIS PONTOS DE APOIOS – PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO 

2.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão de braços com seis pontos de apoio, para as candidatas do sexo 
feminino, obedecerá aos seguintes critérios: 

a) posição inicial: a candidata se posicionará em seis apoios sobre o solo, com o corpo estendido, mãos espalmadas apoiadas no solo, 
indicadores paralelos voltados para frente, cotovelos totalmente estendidos, abertura entre as mãos equivalentes à largura dos 
ombros, tronco reto em um único prolongamento, quadril flexionado, joelhos flexionados e apoiados no solo e pontas dos pés tocando 
o solo; 

b) execução: o início e o término do teste serão informados por um silvo de apito. A candidata flexionará os cotovelos, levando os 
braços a atingirem um ângulo de 90° ou menor com os antebraços; em seguida realizará a extensão completa dos cotovelos retornando 
à posição inicial, ocasião em que completará uma repetição. O tronco deve ser mantido em um único prolongamento durante os 
movimentos de flexão e extensão de cotovelos. 

2.2 A correta realização do teste de flexão de braços levará em consideração as seguintes observações: 

a) o tempo máximo para a realização será de um minuto, podendo ficar em posição estática durante a execução, com os braços 
estendidos; 

b) O corpo como um todo deve se manter em prolongamento durante toda a execução do teste, sendo proibida movimentação apenas 
do tronco, com quadris e(ou) pernas estáticos, quando dos movimentos de flexão e extensão de cotovelos; 

c) o tronco deve ser mantido em um único prolongamento durante os movimentos de flexão e extensão de cotovelos durante o teste, 
sendo que, no caso de haver elevação ou abaixamento do tronco, com o intuito de descansar, a repetição em questão não será 
considerada; 

d) não poderá haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto das palmas das mãos, dos joelhos e das pontas dos pés; 

e) a maior ou menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos ficará a critério da avaliada. 

2.2.1 Somente serão contadas as repetições realizadas que atendam o previsto neste edital. 
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.2.2.2 A contagem oficial de tempo, assim como o número de repetições realizadas pelas candidatas será, exclusivamente, a realizada 
pela banca examinadora. 

2.3 Somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova, a candidata estiver 
no meio da execução, esta não será computada. 

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

2.5 Será eliminada do concurso a candidata do sexo feminino que não realizar o número mínimo de 12 repetições. 

Teste de flexão de braço no solo (masculino) e Teste de flexão de braço no solo com seis pontos de apoio (feminino) - índice 
mínimo: 

Sexo Número mínimo de repetições Tempo máximo Intervalo entre tentativas 

Masculino 20 1 minuto Mínimo 5 minutos 

Feminino 12 1 minuto Mínimo 5 minutos 

 

2. TESTE DE CORRIDA DE VELOCIDADE (100 METROS) 

2.1. – A Corrida de Velocidade objetiva medir diretamente a velocidade e indiretamente a potência anaeróbica alática, através do 
desempenho de correr 100 (cem) metros no menor tempo possível. 

2.2.A – Posição Inicial: Posicionamento livre, anterior à linha de partida. Sugere‐se o afastamento antero‐posterior das pernas e leve 
inclinação do tronco à frente. 

2.3.A –Procedimento: Precedido da palavra “Atenção”, o sinal sonoro de início do teste será dado através de um silvo de apito. Neste 
momento, o candidato deverá deslocar‐se correndo no percurso indicado, na maior velocidade possível. O resultado será o tempo, em 
segundo e centésimo de segundo, decorrido do sinal sonoro de início do teste até o momento em que o tronco do candidato cruzar a 
linha demarcatória de chegada, completando a distância de 100 (cem) metros. 

2.3.1 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não 
menor do que 05 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial. 

Corrida de Velocidade– índices  

 

Sexo Índice Mínimo Tempo máximo Intervalo entre tentativas 

Masculino 100 metros 18 segundos Mínimo 5 minutos 

Feminino 100 metros 24 segundos Mínimo 5 minutos 

 

3. TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL 

 

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: 

a) Ao comando “em posição”, o candidato deverá se posicionar atrás da linha de medição inicial (fazendo parte do valor a ser medido), 
em pé, estático, pés paralelos e sem tocar a linha; 
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b) 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. 

3.2 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. 

c) 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 nas duas tentativas. 

3.3 O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa e, neste caso, será considerada a pontuação obtida na primeira 
tentativa. 

3.4 Não será permitido ao candidato: 

a) receber qualquer tipo de ajuda física; 

b) utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão; 

c) perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão; 

d) tocar com o(s) pé(s) a linha de medição inicial (salto “queimado”); 

e) projetar o corpo à frente com consequente rolamento. 

3.5 O salto realizado em quaisquer das condições proibidas no subitem anterior deste Edital será contado como tentativa, sendo a 
distância saltada desconsiderada, e 02 (dois) saltos realizados nestas condições implicarão na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 

3.6 Será eliminado o candidato que não atingir a distância mínima descrita abaixo: 

 

DISTÂNCIA 

Sexo masculino Sexo feminino 

1,80m 1,30m 

 

4. TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 

4.1 O candidato, em uma única tentativa, terá o tempo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local 
previamente demarcado, com identificação da metragem ao longo do trajeto. 

4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os candidatos do sexo masculino e feminino 
obedecerão aos seguintes critérios: 

a) 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 o teste serão dados por um 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, o candidato será informado de quantas voltas completou naquele momento, pelo fiscal de 
pista; 

e) após soar o apito encerrando o teste, 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 ou caminhar no sentido transversal da 
pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova. 

4.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos: 
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a) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.); 

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

c) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida; 

d) abandonar a pista antes da liberação do fiscal. 

4.4 Será eliminado do concurso: 

a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.000 metros, em 12 minutos; 

b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 1.600 metros, em 12 minutos; 

c) o candidato de ambos os sexos que realizar procedimento proibido, previsto neste Edital. 

 

Teste de corrida de 12 minutos – índices mínimos: 

Sexo Distância mínima a ser percorrida 

Masculino 2.000m 

Feminino 1.600m 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES 

PROVAS 

ÍNDICE MÍNIMO T      TEMPO  MÁXIMO 
INTERVALOS ENTRE 

TENTATIVAS 

 

HOMEM MULHER 

 

HOMEM 

 

MULHER 

1ª1 Flexão de Braço no solo 20 repetições 12 repetições 1 min 1 min Mínimo 5 minutos 

2ª2 Teste de Impulsão Horizontal 1,80m 1,30m Sem limites Mínimo 5 minutos 

3ª3 Corrida de Velocidade 100 metros 100 metros 18 seg. 24 seg. Mínimo 5 minutos 

4ª4 Teste de corrida 12 minutos 2.000m 1.600m 12 min 12 min 
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MODELO DO ATESTADO MÉDICO 

 

A T E S T A D O 

 

Atesto que ___________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade nº______________________, Órgão Expedidor:_________________________, está APTO(A) a realizar, sem restrições, os 04 

(quatro) testes da avaliação de aptidão física, descritos no Anexo VIII do Edital _______/2019, do Concurso Público Prefeitura Municipal 

de TOMÉ‐AÇU‐PA, sendo: 

 

Teste 1 – Flexão de Braço no solo 

Teste 2 - Impulsão horizontal 

Teste 3 – Corrida de Velocidade de 100 metros 

Teste 4 - Corrida de 12 minutos 

 

Tomé‐Açu (PA), _______________de ____________________________de 2019. 

 

 

Nome legível do médico responsável: _______________________________________________________________ 

CRM: ___________________________ 

___________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo do médico) 

 

 

 

 


