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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um manual ilustrado do Teste de Aptidão Física para o 

ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O objetivo precípuo é 

construir um manual com linguagem acessível e eficiente que ofereça aos 

interessados pela leitura uma forma didática de entender a execução dos principais 

exercícios que compõem o TAF como também refletirem sobre a importância do 

profissional de Educação Física no contexto do mesmo. Trata-se de uma revisão 

bibliográfica de documentos como: editais, manual e resolução.  Assim sendo, este 

manual servirá de fonte de consulta futura para os que têm interesse em ingressar 

na carreira policial militar, como também para professores e públicos diversos. 

 

Palavras-chave: Manual; Teste de Aptidão Física; Polícia Militar; Educação Física.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem o propósito de compor um manual ilustrado concernente ao 

Teste de Aptidão Física (TAF) o qual tem o intuito de aferir a capacidade física do 

indivíduo nas suas mais diversas variáveis e peculiaridades fisiológicas e que, 

consequentemente, caracteriza-o como apto ou inapto para as atribuições da função 

policial militar no que concerne ao aspecto físico. 

Elencaremos de forma ilustrada e comentada os exercícios mais comuns 

aplicados pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) nos últimos seis 

concursos para soldado combatente. Com o objetivo de deixar o leitor/candidato o 

mais preparado possível, serão explicitados testes de outras forças para que se 

tenha uma gama de vários tipos de testes que podem ser cobrados. Também será 

mostrado o objetivo dos testes, como também a sua correta execução e a sua 

importância no dia a dia policial militar, ou seja, na prática. 

Neste sentido, frisa-se que a atividade física perdura na vida dos policias 

militares, pois como é notório, existe a necessidade de um profissional bem treinado 

para que honre a missão e possa cumprir o dever de proteger a sociedade. Por isso 

a importância de conhecer, corrigir e de se ambientar com os principais exercícios 

que farão parte da vida do futuro leitor/candidato, caso tenha o desejo de ingressar 

ao ramo supracitado. Outrossim, o manual levará os leitores a refletir sobre a 

importância do profissional de Educação Física para a correta prescrição e aplicação 

dos testes que serão trabalhados, haja vista, ser este o detentor competente do 

conhecimento específico e aplicado aos exercícios físicos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

• Compor um manual ilustrado dos principais Testes de Aptidão Física (TAF) 

aplicados pela PMES nos últimos seis concursos de modo a evidenciar a sua 

correta execução e qual o principal objetivo de cada teste junto às suas 

peculiaridades. 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Apresentar aos leitores uma gama dos principais exercícios solicitados nos 

últimos seis certames para soldado combatente da PMES.  

• Propiciar uma maneira didática e eficiente de compreender e executar os 

exercícios corretamente. 

• Refletir sobre a importância do profissional de Educação Física no contexto 

do TAF. 

• Relacionar a importância do exercício para a atuação do policial militar no dia 

a dia. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Levando em consideração a periodicidade do TAF nos concursos da PMES e 

a dificuldade que permeia em muitos candidatos sob o prisma de entender a correta 

execução e a importância dos testes, entende-se pela necessidade de tratar do 

assunto de forma a proporcionar aos interessados um manual com linguagem 

simples e ilustrativa com intuito de que o próprio candidato possa, ao final da leitura, 

aprender de maneira correta a execução e os objetivos de cada teste. 
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CAPÍTULO I 

 

TAF 

 

1.1 O que é o Teste de Aptidão Física? 

 

O Teste de Aptidão Física (TAF) é uma bateria de exercícios físicos cujo 

objetivo é, entre outros, avaliar a resistência e a força de vários grupos musculares 

do indivíduo, bem como a capacidade aeróbica e anaeróbica em termos 

cardiorrespiratórios, por exemplo, de modo a oferecer a administração pública 

informações sobre a aptidão ou inaptidão do candidato no que tange ao aspecto 

físico para a execução das atribuições de determinado cargo ou função.  

 

1.2 O papel do profissional de Educação Física no contexto do TAF 

 

Em meio ao sonho de muitos candidatos de ingressar na polícia militar, surge 

um profissional de muita importância para a realização deste sonho: o profissional 

de Educação Física. Esse profissional é um elo importantíssimo entre o sonho e a 

conquista, pois dentre as suas várias responsabilidades cita-se no contexto do TAF 

a orientação, a preparação e a otimização do treinamento.  Dessa forma, ao final 

deste manual o leitor conseguirá perceber a importância de uma avaliação e 

acompanhamento de um profissional de Educação Física.  

 

1.3 Previsão legal do TAF para ingresso na Polícia Militar 

 

É importante frisar que os exercícios que compõem o TAF e que são 

cobrados em editais de concursos para polícia militar do Estado do Espírito Santo 

(PMES) são primeiramente estabelecidos, em regra, nas resoluções e/ou portarias 

internas. Para tanto, conta-se com apoio de pessoal especializado, normalmente 

militar com formação em Educação Física. Assim, o edital de concurso seria um ato 

administrativo capaz de operacionalizar o que preveem os referidos documentos.  

Em um lapso temporal de dez anos a PMES manteve alguns testes nos 

concursos para soldado combatente, mas também trouxe algumas modificações. 
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Como exemplo, cita-se brevemente o que dispõem os editais (Nº 021/2008 - de 27 

de Novembro e Nº 007/2010 - de 13 de Abril de 2010), os quais preveem alguns 

testes semelhantes, mas diferem em outros. Ou seja, a administração pública local 

através de seu órgão em comento (PMES) tem a discricionariedade para 

rever/modificar os exercícios que comporão o TAF, como também estabelecer novos 

critérios avaliativos (classificatório ou eliminatório; tempo de execução; número de 

repetições). Cabe ao candidato treinar antecipadamente os testes que se repetem 

com mais frequência e buscar orientação adequada junto a um profissional de 

Educação Física. 
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CAPÍTULO II 

 

Exercícios de solo 

 

2.1 Abdominal remador 

O teste abdominal remador tem por objetivo avaliar de forma indireta a força 

dos músculos abdominais. A sua correta execução pode ser dividida em tais fases:  

 

➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL  

Posicionar-se em decúbito dorsal (barriga voltada para cima) com os 

membros inferiores e superiores totalmente estendidos de modo que os braços 

estejam acima da cabeça e o dorso das mãos toque ao solo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Posição inicial e final do abdominal remador. 

 
 
 
 
 

Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO  

Deverá, concomitantemente, flexionar o quadril, o tronco e os joelhos de 

forma que as plantas dos pés toquem ao solo. Os cotovelos deverão estar alinhados 

ou ultrapassarem o joelho (Figura 2). 

OBS: A largura do quadril e dos ombros são respectivamente os limites para os 

membros inferiores e superiores; 
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Figura 2 – Execução do abdominal remador. 

 
Fonte: os autores. 

 

OBS: Será computada uma repetição após o candidato voltar à posição inicial, qual 

seja: decúbito dorsal, dorso das mãos tocadas ao solo e a extensão dos membros 

inferiores e superiores. 

 

➢ POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 1. 

 

Na prática... 

A musculatura abdominal é parte estabilizadora do corpo humano. O policial 

militar necessita de uma musculatura abdominal bem fortalecida para, dentre 

várias situações, suportar equipamentos necessários ao desempenho da função 

como também para agir diante de imprevistos em espaços reduzidos em que 

dependem da flexão do tronco e utilização dos braços.  

 

2.2 Flexão de braço no solo (4 apoios) 

O teste de flexão de braço tem o objetivo de avaliar a força e a resistência dos 

membros superiores do candidato e a sua execução está disposta em tais fases: 
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➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL  

Deverá o candidato posicionar-se de modo a estar apoiado frente ao solo com 

os braços em extensão e com as mãos afastadas tendo como limite a largura dos 

ombros. Os pés deverão estar próximos um do outro (Figura 3). 

 

Figura 3 – Posição inicial e final da flexão de braço quatro apoios. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO 

Após ser dada a voz de execução, o candidato deverá flexionar os braços a 

fim de que se aproxime a caixa torácica do solo e posteriormente estender os braços 

para que volte a posição inicial (Figura 4 e 5). 

OBS: É importante sempre manter o alinhamento entre a parte inferior e superior do 

corpo (Figura 6). 

 

Figura 4 – Execução de flexão de braço quatro apoios. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 5 – Execução de flexão de braço quatro apoios. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 6 – Alinhamento do corpo. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 3. 

 

Na prática... 

Sabe-se que em várias ocasiões o/a policial militar se encontrará em 

situações em que o bom preparo físico será a linha tênue entre o manter-se vivo e 

o sucumbir.  Neste sentido, ocasiões como rastejo por lugares mais diversificados 

possíveis é comum de se acontecer. 
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CAPÍTULO III 

 

Exercícios na barra fixa 

 

3.1 Flexão de braço na barra fixa (pronado) 

O teste de flexão de braços na barra fixa em posição pronada tem a finalidade 

de aferir a força dos membros superiores. A sua correta execução pose ser 

executada em tais fases: 

 

➢ POSIÇÃO PREPARATÓRIA 

Posicionar-se abaixo da barra de frente para o examinador (Figura 7). 

 

Figura 7 – Preparação para a flexão de braço na 
barra fixa. 

 
Fonte: os autores. 
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➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL  

Pendurar-se na barra fixa com uma pegada na largura dos ombros com as 

mãos pronadas (dorso das mãos voltadas para a face) e com os braços e membros 

inferiores estendidos sem que os últimos toquem ao solo (Figura 8 e 9). 

 

Figura 8 – Posição inicial e final da flexão de braço na 
barra com as mãos em pronação (vista frontal). 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 9 – Posição inicial e final da flexão de braço na barra 
com as mãos em pronação (vista posterior). 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO  

Ao iniciar o exercício o candidato deverá flexionar os braços de forma que o 

queixo esteja alinhado à barra fixa ou a ultrapasse (Figura 10). 

OBS: Durante todo o movimento, são proibidos movimentos bruscos dos membros 

inferiores como a alavanca com intuito de facilitar a execução. O corpo deverá estar 

alinhado em toda a execução. 
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Figura 10 – Execução da flexão de braço na barra fixa. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 8 e 9. 

 

Na prática... 

Existem situações em que a transposição de barreiras é inevitável, como por 

exemplo, um muro. Para essa ação exige-se força dos membros superiores. 

 

3.2 Flexão de braço na barra fixa (supinado) 

A flexão de braços na barra fixa com pegada supinada avalia a força dos 

membros superiores. Fases: 
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➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL  

Pendurar-se na barra com a pegada na largura dos ombros em posição 

supinada (as palmas da mão voltadas para a face) de forma que fique inicialmente 

com os braços e os membros inferiores estendidos. Os pés não poderão tocar ao 

solo durante a execução (Figura 11). 

 

Figura 11 – Posição inicial e final da flexão de braço na barra 
com as mãos em supinação. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO  

Após a voz de execução, o avaliado deverá flexionar os braços buscando 

alinhar ou ultrapassar o queixo na barra fixa. Deverá a todo o momento manter o 

alinhamento do corpo (Figura 12). 

  



19 

  

Figura 12 – Execução da flexão de braço na barra fixa. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢  POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 11. 

 

Na prática... 

Ocasião como treinamentos em aeronaves em que se faça necessário 

pendurar-se por algum tempo. 

 

3.3 Barra estática (isometria na barra fixa) 

Este exercício visa medir a capacidade de sustentação e a força dos 

membros superiores do candidato.  Fases: 
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➢ POSIÇÃO INICIAL E DE EXECUÇÃO  

Pendurar-se na barra com a pegada respeitando o limite dos ombros e com 

as mãos em pronação (dorso das mãos voltado para a face) de modo que o queixo 

ultrapasse a barra fixa ou se alinhe a ela. Deverá sustentar-se na barra com o maior 

tempo possível naquela posição (Figura 13). 

 

Figura 13 – Posição inicial e final de execução da barra estática. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO FINAL                  

O indivíduo abandona a barra fixa (Figura 14). 
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Figura 14 – Posição final da barra estática. 

 
Fonte: os autores. 

 

Na prática... 

Como exemplo, cita-se a situação em que o militar deva suportar uma 

posição por um determinado tempo, por exemplo, em um muro em que sustentar 

aquela posição torna-se fundamental para manter-se vivo, proteger o corpo ou 

minimizar a chances de letalidade.  

  



22 

  

CAPÍTULO IV 

 

Exercícios aeróbicos (resistência) 

 

4.1 Corrida 2100m/2400m/2800m/3200m  

Tanto a corrida de 2100, 2400, 2800 e a de 3200 metros visam analisar a 

capacidade e o condicionamento aeróbico do indivíduo. Existe um tempo 

proporcional para cada distância e espera-se que com ele o candidato conclua todo 

o percurso. 

 

➢ EXECUÇÃO  

Normalmente, os candidatos são dispostos em baterias de 15 a 20. Após a 

divisão em baterias, cada candidato recebe uma numeração que deverá ser fixada 

na camisa na região do peitoral. Determinado procedimento visa o controle de cada 

volta do indivíduo. Após instrução e todo o procedimento padrão, um sinal de iniciar 

a prova será dado em uma linha de largada. O candidato deverá percorrer a 

distância estabelecida pelo edital: 2100m, 2400m, 2800m ou 3200 metros conforme 

o concurso. É permitido caminhar, mas em regra, não poderá haver parada. A cada 

volta dada o candidato deverá indicar sua numeração para que a mesma seja 

computada (Figura 15, 16 e 17). 

 

Figura 15 – Execução da corrida parte 1. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 16 – Execução da corrida parte 2. 

 
Fonte: os autores. 

 
 
Figura 17 – Execução da corrida parte 3. 

 
Fonte: os autores. 

 

Na prática... 

A resistência aeróbica é uma qualidade que deve ser trabalhada 

continuamente no policial militar. Um bom preparo aeróbico condiciona o policial 

militar a boas ações frente à sociedade. Cita-se como exemplo o momento em 

que o militar precisa deslocar-se “acelerado”, isto é, em corrida, para efetuar a 

prisão de determinado infrator. Outrossim, um bom condicionamento aeróbico 

também proporciona ao militar a condição de suportar longos turnos de trabalho 

ora enfrentados sempre que de serviço. 

 

 

 

 

 

  



24 

  

CAPÍTULO V 

 

Exercícios de velocidade 

 

5.1 Tiro de 100m 

O tiro de 100 metros é um teste de velocidade que tem o objetivo de analisar 

a condição anaeróbica do candidato no que tange ao sistema cardiovascular, 

respiratório e outros.  

 

➢ POSIÇÃO INICIAL  

Inicialmente, um dos pés de apoio deverá estar na linha de largada ou ambos 

atrás, de modo que assim que for dada a autorização para largada o candidato 

deverá percorrer a distância respeitando o tempo permitido (Figura 18 e 19). 

 

   Figura 18 – Posição inicial do tiro de 100m. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 19 – Posição inicial do tiro de 100m. 

 
Fonte: os autores. 

  

➢ EXECUÇÃO (Figura 20, 21 e 22) 

 

Figura 20 – Execução do tiro de 100m. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 21 – Execução do tiro de 100m. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 22 – Execução do tiro de 100m. 

 
Fonte: os autores. 

 

Na prática... 

Situações que dependem de um rápido deslocamento e atitude são bem 

comuns ao policial militar. Cita-se como exemplo, o momento em que o militar 

presencia um roubo e o infrator parte em fuga em alta velocidade. Neste 

momento, o policial militar embora peça apoio terá que usar da sua velocidade 

para deter o infrator.  
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CAPÍTULO VI 

 

Exercício de coordenação motora 

 

6.1 Meio-sugado (teste de Burpee) 

O teste meio-sugado avalia diversas variáveis como a coordenação motora, a 

condição anaeróbia e a força dos membros inferiores. A sua execução pode ser 

descrita da seguinte forma: 

 

➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL  

Inicialmente o candidato deverá ficar em pé com os braços estendidos e 

unidos ao corpo (Figura 23). 

 

Figura 23 – Posição inicial e final do teste de Burpee. 

 
Fonte: os autores. 
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➢ EXECUÇÃO (1° MOMENTO) 

Deverá agachar-se (flexionar os membros inferiores) e tocar as mãos ao solo 

de forma que os braços estejam estendidos (Figura 24). 

 

Figura 24 – Primeiro momento da execução do teste de Burpee. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO (2° MOMENTO) 

Impulsionar os membros inferiores para trás de modo que haja extensão dos 

mesmos. Manter os braços estendidos e com as mãos tocadas ao solo (Figura 25). 

 

Figura 25 – Segundo momento da execução do teste de Burpee. 

 
Fonte: os autores. 
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➢ EXECUÇÃO (3° MOMENTO) 

Deverá retornar à posição de flexão dos membros inferiores e manter os 

braços estendidos e com as mãos apoiadas ao solo (Figura 26). 

 

Figura 26 – Terceiro momento da execução do teste de Burpee. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 23, porém com um leve salto no final. 

 

Na prática... 

O meio-sugado é um teste que, com mais frequência, contempla programas 

de atividade física militar (AFM). Neste sentindo, comumente pode-se perceber 

treinamentos os mais variados possíveis dentro da corporação com vistas a 

promoção e manutenção da saúde e condicionamento do militar. Determinado 

teste também ajuda na coordenação motora geral. O militar é levado ao estado de 

exaustão, situação esta extremamente importante para que em um possível 

combate, embora cansado, o militar não deixe a sociedade vulnerável à violência.  
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CAPÍTULO VII 

 

Qual a importância de trazer ao manual outros tipos de testes? 

 

Tendo em vista que existe a possibilidade de que nos próximos certames da 

PMES venham os testes mais variados possíveis, abordaremos uma quantidade de 

exercícios que julgamos pertinentes conhecer, haja vista alguns Estados já terem 

aderido para o ingresso nas suas polícias militares. Também reconhecemos a 

importância de citar e ilustrar alguns testes aplicados pelo Exército Brasileiro (EB), 

pois, como se sabe, preceitua o art. 144 no seu § 6° que as polícias militares são 

consideradas forças auxiliares e reserva do Exército. Neste sentido, embora não 

haja vinculação, existe-se uma tendência de que alguns testes aplicados pelo EB 

também os sejam utilizados pelas polícias militares. 
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CAPÍTULO VIII 

 

Testes diversos 

 

8.1 Abdominal supra   

Com a semelhante finalidade do teste abdominal remador, o abdominal supra, 

visa aferir indiretamente a força dos músculos abdominais. 

 

➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL 

Posicionar-se em decúbito dorsal com flexão de quadril e joelho e com as 

plantas dos pés tocadas ao solo. Os braços deverão fazer um X e as mãos deverão 

tocar aos ombros. Algum voluntário deverá fixar/segurar os pés do candidato para 

que esse possa executar os movimentos (Figura 27). 

OBS: Lembrando que o limite da distância entre os pés é a largura do quadril. 

 

Figura 27 – Posição inicial e final da abdominal supra. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO 

Contrair a musculatura abdominal de tal forma que haja aproximação do tórax 

com as coxas e o contato do cotovelo com os joelhos (Figura 28, 29 e 30). 
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Figura 28 – Execução da abdominal supra. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 29 – Execução da abdominal supra. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 30 – Execução da abdominal supra. 

 
Fonte: os autores. 
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➢ POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 27. 

 

Na prática... 

Idem ao abdominal remador. 

 

8.2 Flexão de braço no solo (6 apoios) 

O teste de flexão de braços no solo com seis apoios, semelhante em 

finalidade ao teste de flexão tradicional, visa aferir a força e resistência dos membros 

superiores. Ressalta-se que é mais comum de ser aplicado em mulheres haja vista a 

sua peculiaridade biológica. 

  

➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL 

Posicionar-se de modo a estar apoiado frente ao solo com os braços em 

extensão e mãos afastadas tendo como limite a largura dos ombros. Os joelhos 

deverão ser flexionados e tocarem ao solo e os pés próximos uns do outro também 

o tocarão (Figura 31). 

 

Figura 31 – Posição inicial e final da flexão de braço seis apoios. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO 

Após autorização para iniciar o exercício, o candidato deverá flexionar os 

braços a fim de que se aproxime a caixa torácica do solo e depois uma posterior 

extensão dos braços para que se volte à posição inicial (Figura 32).  

OBS: Sempre manter o alinhamento entre a parte inferior e superior do corpo.  
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Figura 32 – Execução da flexão de braço seis apoios. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 31. 

 

Na prática... 

Idem ao exercício flexão de braço no solo (4 apoios). 

 

8.3 Polichinelo 

O exercício polichinelo é curioso, pois de forma geral acaba que solicitando o 

trabalho de todos os grupos musculares e contribui para a saúde do coração. Seu 

principal objetivo é avaliar ou desenvolver a resistência cardiorrespiratória do 

indivíduo. 

 

➢ POSIÇÃO INICIAL E FINAL 

Deverá o candidato posicionar-se inicialmente em pé e com as mãos unidas 

lateralmente ao corpo. As pernas deverão estar próximas uma da outra (Figura 33). 
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Figura 33 – Posição inicial e final do polichinelo. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO 

Dada autorização para que se inicie o teste, deverá o candidato, 

concomitantemente, afastar as pernas (distanciar uma da outra através de um salto) 

como também estender os braços lateralmente o corpo de modo que fique acima da 

cabeça e tocar as palmas das mãos uma à outra (Figura 34 e 35). 

OBS: Durante a execução o candidato saltará levemente do chão para realizar o 

movimento. 
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Figura 34 – Execução do polichinelo. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 35 – Execução do polichinelo. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO FINAL 

Idem Figura 33. 

 

Na prática... 

Idem ao exercício meio-sugado. 
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8.4 Shuttle run 

O shuttle run é um teste de agilidade e velocidade que visa avaliar o quão ágil 

é o candidato. 

 

➢ ESTRUTURA 

Haverá um espaço delimitado pela comissão organizadora, normalmente 

duas linhas separadas de forma paralela em 9,14m (nove metros e quatorze 

centímetros). Após 10 cm, em uma das linhas, haverá dois objetos idênticos 

distantes um do outro em torno de 30 cm (Figura 36). 

 
Figura 36 – Estrutura para o shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO INICIAL 

Posicionar-se de modo que pelo menos um dos pés esteja no marco inicial 

(Figura 37 e 38). 
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OBS: O candidato respeitando este requisito tem livre escolha sobre posição do 

corpo. 

 
Figura 37 – Posição inicial para o shuttle run (vista posterior). 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 38 – Posição inicial para o shuttle run (vista lateral). 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO (1° MOMENTO) 

Autorizada à largada, o candidato deverá percorrer todo os 9,14m em dois 

momentos, isto é, pegar o primeiro objeto e trazê-lo de modo que o coloque atrás da 



39 

  

linha de onde iniciou a largada. Deve, posteriormente, repetir todo o procedimento 

para pegar o segundo objeto (Figura 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45). 

 
Figura 39 – Primeira execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 40 – Primeira execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 41 – Primeira execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 42 – Primeira execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 43 – Primeira execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 44 – Primeira execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 45 – Primeira execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ EXECUÇÃO (2° MOMENTO) 

É caracterizada pelo mesmo procedimento que ocorreu com o primeiro objeto, 

no entanto, agora com o segundo (Figura 46, 47, 48, 49 e 50). 
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Figura 46 – Segunda execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 47 – Segunda execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 48 – Segunda execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 49 – Segunda execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 50 – Segunda execução do shuttle run. 

 
Fonte: os autores. 

 

OBS: o candidato cada vez que percorrer este trajeto deverá colocar pelo menos um 

dos pés do outro lado da linha, pois só assim será válido o teste. Basta que os 

objetos sejam colocados do outro lado da linha sem haja necessidade de distância 

entre eles. Ademais, ressalta-se também que o candidato não poderá soltar o objeto 

ao chão sob pena de não ser computado válido o teste, mas deverá colocá-lo.  
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Na prática... 

O shuttle run é um teste que exprimirá a reação corporal do policial frente a 

ocasiões em que necessitem de agilidade e rápido raciocínio. Por exemplo, 

quando o policial militar está em situação de risco como uma troca de tiros, o 

mesmo deve primeiramente procurar abrigo com a máxima agilidade possível 

para que possa se proteger e após agir tecnicamente. Outra situação, seria a 

necessidade de agilidade para a invasão tática em becos, vielas, entre outros. 

 

8.5 Teste de flexibilidade (sentar e alcançar) 

O principal intuito do teste é avaliar a flexibilidade do tronco do avaliado. O 

aparelho mais tradicional é o Banco de Wells.  Nestas avaliações, existe uma tabela 

normativa em que o candidato deve atender a um dos critérios para ser considerado 

apto, isto é, ser classificado em algum percentil ou valor esperado. 

 

➢ ESTRUTURA 

O aparelho é composto por uma régua com um marcador que se desloca à 

medida que a flexibilidade do candidato permitir (Figura 51). 

 
Figura 51 – Banco de Wells. 

 
Fonte: os autores. 
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➢ POSIÇÃO PREPARATÓRIA 

O avaliado será instruído sentar-se frente ao aparelho com os membros 

inferiores estendidos, tronco ereto e com os braços estendidos horizontalmente 

(Figura 52). 

 

Figura 52 – Posição preparatória no banco de Wells. 

 
Fonte: os autores. 

 

➢ POSIÇÃO INICIAL 

O candidato deverá inicialmente tocar com as pontas dos dedos das mãos ao 

marcador que está fixado à régua (Figura 53). 

 

Figura 53 – Posição inicial no banco de Wells. 

 
Fonte: os autores. 
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➢ EXECUÇÃO 

Neste momento o candidato deverá empurrar o marcador fixado à régua, 

ocasião em que também haverá a flexão do tronco (Figura 54, 55, 56 e 57). 

 

Figura 54 – Execução do movimento no banco de Wells. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 55 – Execução do movimento no banco de Wells. 

 
Fonte: os autores. 
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Figura 56 – Execução do movimento no banco de Wells. 

 
Fonte: os autores. 

 

Figura 57 – Vista superior da execução do movimento no banco de Wells. 

 
Fonte: os autores. 

 

Na prática... 

Muito comum quando o policial precisa entrar em espaços reduzidos em que 

o mínimo de flexibilidade do tronco se faz necessário e em situação de troca de 

tiro que por vezes o mesmo fica em posição desconfortável para proteger-se e 

repelir a injusta agressão.  
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CAPÍTULO IX 

 

A falta de padronização dos testes 

 

Os Estados da Federação, em regra, têm a sua autonomia para organizar e 

manter as suas forças policias. Neste sentido, as policias através do seu Comando 

Geral reunida com pessoal especializado definem os melhores testes a serem 

aplicados a cada certame. Isto porque, conforme se observa a instituição adequa o 

edital ao perfil que almeja naquele dado momento. E neste critério também seguem 

as avaliações psicotécnicas, de saúde, investigações sociais e outros.  

Outra situação relevante diz respeito à geografia da região, haja vista que 

muitos testes levam em consideração este aspecto. Não há ilegalidade quanto a 

isso, mas sim uma prerrogativa de cada corporação delimitar quais testes são mais 

interessantes para serem aplicados naquele dado momento.  

Assim, os candidatos devem estar em dia fisicamente, isto é, o candidato que 

se prepara para a carreira policial militar deve desde já conhecer o maior leque 

possível de testes comuns às corporações policiais militares tendo em vista a 

variedade de testes e a constante alternância entre eles. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A construção do presente material foi subsidiada entre outras, pelas 

experiências já vivenciadas por ambos os autores e a sua finalidade se baseia na 

composição de um manual ilustrado do TAF para o ingresso na PMES com 

linguagem didática e prática. Desta forma, entende-se que este manual servirá de 

fonte de conhecimento e consulta para diversos públicos, tais como: alunos do curso 

de Educação Física, candidatos que aspiram a uma vaga na polícia militar, 

professores de Educação Física, entre outros. 

Paralelamente, os interessados pela leitura terão um norte do que treinar, a 

execução correta de cada exercício, de que forma determinado exercício é usado na 

prática, como também perceberão a importância e a necessidade do 

acompanhamento de um professor de Educação Física no contexto do TAF, sendo 

este o elo facilitador entre o treinar e executar o exercício corretamente. 

Dessa forma, o presente trabalho elencou os exercícios aplicados nos últimos 

seis certames pela PMES para o cargo de soldado combatente, como também se 

valeu de outros testes utilizados por outras polícias militares e pelo Exército 

Brasileiro, de forma a nortear os leitores de possíveis mudanças e adaptações 

futuras.  
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