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(Parte Integrante do Edital Nº 125/2012-DGP/SMGP) 
 

ANEXO III 
 

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA / CONTEÚDO DOS TESTES FÍSIC OS 
           
TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA GUARDA MUNIC IPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHUTLE RUN 
(medido em segundos e décimos de segundos) 

FEMININO  MASCULINO 
Tempo em segundos  pts  Tempo em segundos  pts  
Até 11,50 5 Até 11,00 5 

De 11,51 até 12,00 4 De 11,01 até 11,50 4 

De 12,01 até 12,50 3 De 11,51 até 12,00 3 

De 12,51 até 13,00 2 De 12,01 até 12,50 2 

De 13,01 até 13,50 1 De 12,51 até 13,00 1 

De 13,51 ou mais 0 De 13,01 ou mais 0 

 

TRAÇÃO NA BARRA FIXA – SEXO MASCULINO 
ISOMETRIA – SEXO FEMININO 

FEMININO  MASCULINO 
Tempo em segundos  pts  Número de repetições  pts  
Mais que 15,01 5 5 5 

De 14,31 até 15,00 4 4 4 

De 14,01 até 14,30 3 3 3 

De 13,31 até 14,00 2 2 2 

De 13,01 até 13,30 1 1 1 

Menos que 13,00 0 0 0 

 

CORRIDA DE 2.400 METROS 
(medido em minutos e segundos) 

FEMININO   MASCULINO  

Tempo em minutos  pts  Tempo em minutos  pts  
Até 13,00 5 Até 11,00 5 

De 13,01 até 13,30 4 De 11,01 até 11,30 4 

De 13,31 até 14,00 3 De 11,31 até 12,00 3 

De 14,01 até 14,30 2 De 12,01 até 12,30 2 

De 14,31 até 15,00 1 De 12,31 até 13,00 1 

De 15,01 ou mais 0 De 13,01 ou mais 0 
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IMPORTANTE:  PARA SER CONSIDERADO APTO O CANDIDATO DEVERÁ FAZER UMA 
SOMATÓRIA DE, NO MÍNIMO, 11 (ONZE) PONTOS, DE UM TOTAL MÁXIMO DE 15 
(QUINZE) PONTOS. SERÁ CONSIDERADO INAPTO O CANDIDATO QUE NÃO 
ALCANÇAR O MÍNINO EXIGIDO. 

 

CONTEÚDO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
1 – SHUTTLE RUN:  (corrida de ir e vir) 
a) Objetivo: Avaliação da agilidade neuromotora e da velocidade. 
b) Material: 02 (dois) blocos de madeira (5cm x 5cm x 10cm), 01 (um) cronômetro e 
espaço livre de obstáculos. 
c) Procedimento: O candidato coloca-se em afastamento ântero-posterior das 
pernas, com o pé anterior o mais próximo possível da linha de saída. Com a voz de 
comando: “Atenção! Já!” o candidato inicia o teste com o acionamento concomitante 
do cronômetro. O candidato, em ação simultânea, corre à máxima velocidade até os 
blocos equidistantes da linha de saída a 9,14m (nove metros e catorze centímetros), 
pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse bloco atrás da 
linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo 
bloco, procedendo da mesma forma. O cronômetro é parado quando o candidato 
coloca o último bloco no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pés a linha final. 
Ao pegar ou deixar o bloco, o candidato terá que cumprir uma regra básica do teste, 
ou seja, transpor pelo menos um dos pés as linhas que limitam o espaço 
demarcado. O bloco não deve ser jogado, mas sim, colocado ao solo. 
d) Número de tentativas: 01 (uma); o candidato que não conseguir realizar o teste no 
tempo determinado, estará eliminado do Concurso. 
e) Tempo de execução: conforme a tabela.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 – TRAÇÃO NA BARRA FIXA (Somente para o sexo mascu lino) 
a) Objetivo: medir indiretamente a força muscular de membros superiores por meio 
do desempenho em se elevar o queixo acima do nível de uma barra horizontal. 
b) Material: 01 (uma) barra metálica, disposta horizontalmente, de 1,5 polegada ou 
3,80 cm de diâmetro; 

Esquema de Shuttle Run 

Fonte: DANTAS, E.H.M., 1986 
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c) Procedimento: partindo da posição inicial (pegada) na barra, empunhadura em 
pronação, flexionar os braços ultrapassando o queixo em ângulo reto com o pescoço 
até a parte superior da barra, pés fora do solo, e voltar à posição inicial, ficando com 
os braços completamente estendidos. Não há tempo determinado para a execução 
dos movimentos, podendo o exercício ser executado de forma lenta ou rápida. 
Não é permitido impulsionar o corpo com as pernas ou balançar o corpo para 
executar cada flexão, bem como é proibido o contato das pernas ou do corpo com 
quaisquer objetos ou auxílios por parte de qualquer circunstante. 
Para a contagem serão válidas as trações corretamente executadas e encerra-se o 
exercício assim que o candidato largar a barra. 
Portanto, dentro da presente descrição serão computadas as trações executadas em 
que o queixo ultrapasse a altura da barra em ângulo reto e não tenha havido impulso 
com as pernas, corpo ou qualquer outro auxílio.  
Não será computada a primeira tração, caso o candidato a realize com 
aproveitamento do impulso tomado durante o salto para a empunhadura na barra. 
O candidato somente iniciará o exercício após a autorização do avaliador, que 
deverá fazer a contagem das repetições corretamente realizadas em voz alta.  
d) Número de tentativas: será aceita apenas 01 (uma) tentativa. 
e) Tempo de execução: sem tempo para a execução. 
f) Número de repetições: conforme a tabela. 

 
3 – ISOMETRIA NA BARRA FIXA (somente para o feminin o) 
a) Objetivo: medir indiretamente a força muscular de membros superiores pelo 
desempenho em se manter suspensa com o queixo acima do nível de uma barra 
horizontal. 
b) Material: 01 (uma) barra metálica, disposta horizontalmente, de 1,5 polegada ou 
3,80 cm de diâmetro. 
c) Procedimento: a candidata poderá ser auxiliada por um apoio nos pés, que lhe 
permita iniciar o teste já com o queixo em ângulo reto e acima do nível do cano da 
barra e a pegada (empunhadura) em pronação, com os braços já flexionados. 
Partindo da posição inicial, a candidata deverá manter-se suspensa permanecendo 
com o queixo acima do nível da barra, sem o apoio dos pés e pelo maior tempo 
possível. O cronômetro é acionado no momento em que os pés da avaliada 
deixarem o apoio, e é travado quando o queixo da candidata encostar ou ficar no 
mesmo alinhamento do cano da barra. 
Será anotado o tempo que a avaliada conseguiu manter-se acima do nível da barra. 
d) Número de tentativas: será aceita apenas 01 (uma) tentativa. 
e) Tempo de execução: conforme a tabela. 

 
4 – CORRIDA DE 2.400 METROS 
a) Objetivo: visa verificar por um esforço de média duração em ritmo constante, a 
capacidade aeróbica do indivíduo, dentro dos seus componentes cardiovasculares e 
respiratórios. 
b) Material: será realizada em pista ou área previamente demarcada e livre de 
obstáculos. 
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c) Procedimento: o candidato deverá percorrer a distância de 2.400 metros sendo 
permitido andar durante o teste. Ao final do teste será computado o tempo levado 
para percorrer a distância prevista, bem como, posteriormente os índices obtidos 
pela verificação nas tabelas masculina e feminina. 
d) Número de tentativas: 01 (uma) tentativa. 
e) Tempo de execução: conforme a tabela. 
 
 
5 – DEMAIS ORIENTAÇÕES 
a) A comissão Avaliadora poderá, por conveniência e oportunidade, no dia da 
aplicação das provas de aptidão física, adotar novas orientações para a execução 
das provas, as quais serão impostas a todos os candidatos, tais como a distribuição 
de coletes identificadores, sinalizações de metragem e outras. 
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(Parte Integrante do Edital Nº 125/2012-DGP/SMGP) 

 
ANEXO IV 

 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO: 
 
CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 
 
1 – Controle emocional 
1.1 – habilidade do candidato para reconhecer as próprias emoções, diante de um 
estímulo qualquer, antes que as mesmas interfiram em seu comportamento, 
controlando-as, a fim de que sejam manifestadas de maneira adequada no meio em 
que estiver inserido, devendo o candidato adaptar-se às exigências ambientais, 
mantendo intacta a capacidade de raciocínio; 
 
2 – Ansiedade 
2.1 – aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que possa 
afetar a capacidade cognitiva do candidato, devido à antecipação de conseqüências 
futuras. A preocupação antecipada leva a um estado de preparação física e 
psicológica para defender a incolumidade pessoal contra uma possível adversidade, 
o que deixa o indivíduo em constante estado de alerta (fase 1 do ciclo de estresse); 
 
3 – Impulsividade  
3.1 – falta de capacidade para governar as próprias emoções, caracterizando-se 
pela surpresa às reações e pela tendência em reagir de forma involuntária, 
inesperada, intensa e brusca diante de um estímulo interno ou externo sem a 
possibilidade de haver prévio raciocínio sobre o fator motivante do ato impulsionado; 
 
4 – Domínio psicomotor 
4.1 – habilidade cinestésica, por meio da qual o corpo movimenta-se com eficiência, 
atendendo com presteza às solicitações psíquicas e/ou emocionais; 
 
5 – Autoconfiança 
5.1 – atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito e confiança nos 
próprios recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade 
de reconhecer suas características pessoais dominantes e acreditar em si mesmo; 
 
6 – Resistência à frustração 
6.1 – habilidade do candidato em manter suas atividades em bom nível qualitativo e 
quantitativo, quando privado da satisfação de uma necessidade pessoal, em uma 
dada situação de trabalho ou particular; 
 
7 – Potencial de desenvolvimento cognitivo 
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7.1 – grau de inteligência geral (fator G), dentro de faixa mediana padronizada para 
a análise, aliado à receptividade para incorporar novos conhecimentos e reestruturar 
conceitos já estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente seu comportamento; 
 
8 – Memória visual 
8.1 – capacidade para memorizar imagens, tornando-os disponíveis à consciência, 
para a lembrança imediata, a partir de um estímulo atual; 
 
9 – Controle e canalização produtiva da agressivida de 
9.1 – capacidade do candidato de controlar a manifestação da energia agressiva a 
fim de que a mesma não surja de forma inadequada em seu comportamento, e para 
que, ao mesmo tempo, possa direcioná-la à realização de atividades que sejam 
benéficas para si e para a sociedade, mostrando-se uma pessoa combativa; 
 
10 – Disposição para o trabalho 
10.1 – capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua 
responsabilidade, participando delas de maneira construtiva; 
 
11 – Resistência à fadiga psicofísica 
11.1 – aptidão psíquica e somática do candidato para suportar uma longa exposição 
a agentes estressores, sem sofrer danos importantes em seu organismo e sem que 
tais agentes interfiram na sua capacidade cognitiva; 
 
12 – Iniciativa 
12.1 – capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de 
forma atuante, não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações. Tal 
capacidade implica uma disposição para agir ou empreender uma ação, tomando a 
frente em uma determinada situação; 
 
13 – Potencial de liderança 
13.1 – habilidade para agregar as forças latentes existentes em um grupo, 
canalizando-as no sentido de trabalharem de modo harmônico e coeso na solução 
de problemas comuns, visando atingir objetivos predefinidos. Facilidade para 
conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas, para que atuem com excelência 
e motivação, estando o futuro líder disponível para ser treinado em sua 
potencialidade; 
 
14 – Capacidade de cooperar e trabalhar em grupo 
14.1 – disposição do candidato para ceder às exigências do grupo, ao mesmo tempo 
em que se propõe a atender às solicitações de apoio, emprestando suas habilidades 
em prol da realização de ações para a conclusão das tarefas, visando atingir os 
objetivos definidos pelos seus componentes; 
 
15 – Relacionamento interpessoal 
15.1 – capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, aos 
sentimentos e aos comportamentos dos outros; 
 
16 – Flexibilidade de conduta 
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16.1 – capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando 
adequadamente, de acordo com as exigências de cada situação em que estiver 
inserido; 
 
 
17 – Criatividade 
17.1 – habilidade do candidato para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a 
que chegou pela própria experiência anterior e vivência interna, apresentando então 
novas soluções para os problemas existentes, procurando assim buscar formas 
cada vez mais eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios 
disponíveis no momento; 
 
18 – Sinais fóbicos e disrítmicos 
18.1 – o primeiro termo diz respeito à presença de sinais de medo irracional ou 
patológico. O termo seguinte refere-se à presença de traços de disritmia cerebral; 
 
19 – Percepção de detalhes 
19.1 - capacidade que o indivíduo tem na preocupação com minúcias e detalhes; 
 
20 – Atenção concentrada 
20.1 – capacidade de centralizar suas atenções durante toda a duração da tarefa. 
 
OBS.: As características terão as seguintes Dimensõ es (Níveis): 
a) elevado: muito acima dos níveis medianos; 
b) bom: acima dos níveis medianos; 
c) adequado: dentro dos níveis medianos; 
d) diminuído: abaixo dos níveis medianos; 
e) ausente: não apresenta as características elencadas 
 
PORTE DE ARMA: 
Os testes seguirão os critérios determinados pela legislação vigente relativa ao porte 
de arma bem como os parâmetros exigidos pela Polícia Federal. 
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(Parte Integrante do Edital Nº 125/2012-DGP/SMGP) 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE 

 
 

ATESTADO 
 
Atesto que o Sr. (a) _________________________________________ do sexo 
feminino (  ), sexo masculino (  ), portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________,  realizou Teste de Avaliação Cardiológica completa, onde 
se inclui o Teste Cardiológico Ergométrico, sendo que o mesmo(a),  encontra-se, até 
a presente data, desta Avaliação Médica, em ideais e/ou perfeitas condições físicas 
(cardiológicas), para realizar a prova de Esforço e Aptidão Físicas, conforme 
constante no Edital nº 125/2012-DGP/SMGP do Concurso Público para provimento 
do Cargo de Guarda Municipal da Prefeitura do Município de Londrina. 

 
 

 
________________________, ______ de ____________ de 2012. 

 
 

______________________ 
Nome completo do Médico 

CRM 
(Carimbo do Profissional) 
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(Parte Integrante do Edital Nº 125/2012-DGP/SMGP) 
 

ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 125/2012 DGP/SMGP 

 
À Comissão de Coordenação Geral, designada pela Portaria nº 1314, de 02 de julho, de 2012. 
 

Eu, __________________________________________, candidato inscrito sob n.º ___________________, 

portador da cédula de identidade RG n.º _____________________ e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas – 

CPF – sob o n.º _________________________, residente e domiciliado 

____________________________________________________ CEP ______________________, telefone: 

_____________________ e-mail: _____________________________, vem, respeitosamente, perante V. Exa., 

interpor o presente RECURSO CONTRA: 

(   ) INSCRIÇÃO INDEFERIDA 
(   ) GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA  – QUESTÃO Nº:_____ 
(   ) CLASSIFICAÇÃO FINAL 
(   ) CONTRAINDICAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

(Use o verso se necessário) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Recebido na DGP em ____/____/2012. 

Servidor Responsável 

INSTRUÇÕES 
O candidato deverá: 

• Entregar o recurso em duas vias idênticas (original e uma cópia). 
• O recurso deve ser digitado ou manuscrito de forma de legível. 
• Usar formulário de recurso individual para cada questão/item. 
• Apresentar argumentação lógica e consistente. 

Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso 
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(Parte Integrante do Edital Nº 125/2012-DGP/SMGP) 
 

ANEXO VII 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INS CRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 125/2012 DGP/SMGP 

 
À Comissão de Coordenação Geral, designada pela Portaria nº 1314, de 02 de julho, de 2012. 
 

Eu, __________________________________________, candidato inscrito sob n.º ___________________, 

portador da cédula de identidade RG n.º _____________________ e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas – 

CPF – sob o n.º _________________________, residente e domiciliado 

____________________________________________________ CEP ______________________, telefone: 

_____________________ e-mail: _____________________________, venho, respeitosamente, perante essa 

Comissão de Coordenação Geral, REQUERER ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  do Concurso 

Público, aberto pelo Edital nº 125/2012, por estar na condição abaixo indicada, que se comprova pelos seguintes 

documentos: 

(  ) – DESEMPREGADO 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

1. Boleto Bancário da inscrição; 
2. Carteira de Trabalho Original e; 
3. Fotocópia da Carteira de Trabalho, contendo 

as folhas de identificação, da qualificação, do último 
contrato registrado e da folha posterior ao último 
contrato de trabalho. 

(  ) - ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

1. Boleto Bancário da Inscrição; 
2. Documento onde conste o Número de 

Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; 
3. Fotocópia do Documento onde conste o 

Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 
CadÚnico. 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

Recebido na DGP em ____/____/2012. 

 

Servidor Responsável 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSC RIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 125/2012 DGP/SMGP 

 
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________ 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _________________________ 
ISENÇÃO SOLICITADA NA CONDIÇÃO DE:  

(  ) - DESEMPREGADO 
(  ) - ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE 

Nº DE FOLHAS ENTREGUES ______ 
Recebido na DGP em ____/____/2012. 

 

Servidor Responsável 
 


