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RESUMO 

 

A pesquisa desenvolveu-se na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago (APICS), no 

período de junho à outubro de 2015. O objetivo geral foi analisar e comparar os resultados dos 

Testes de Aptidão Física (TAF) aplicados aos cadetes do primeiro Curso de Formação de 

Oficias Bombeiro Militar (CFOBM) realizado na Academia de Polícia Integrada Coronel 

Santiago em Boa Vista-RR. No período de agosto à outubro de 2015, foi realizada a análise 

documental na Diretoria de Ensino, Instrução e Operações do Corpo de Bombeiros Militar de 

Roraima (CBMRR) e na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago dos registros de todos 

os Testes de Aptidão Física aplicados aos cadetes do CFOBM, desde o início do curso até o 

mês de setembro de 2015. Foi aplicado um questionário aos militares que compõem a amostra 

da pesquisa com perguntas relacionadas aos Teste de Aptidão Física aplicados ao longo do 

CFOBM. Como resultado da pesquisa verificou-se que os cadetes realizaram dois TAFs no ano 

de 2014 e dois em 2015. Os testes físicos realizados nos TAFs aplicados em 2014 foram os 

mesmos adotados no TAF do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e os aplicados no ano 

de 2015 foram conforme portaria que regula o TAF da APICS. Concluiu-se que os cadetes 

obtiveram melhores resultados nos TAFs aplicados no ano de 2014. 

 

Palavras-chave: Cadetes. Curso de Formação de Oficiais. Teste de Aptidão Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The research develops at the Academy of Integrated Police Colonel Santiago (APICS), from 

June to October 2015. The general objective was to analyze and compare the results of Physical 

Fitness Tests (TAF) applied to the first Course cadets Training Oficial Military Firefighter 

(CFOBM) held at the Academy of Integrated Colonel Santiago Police in Boa Vista-RR. From 

August to October 2015, it performed document analysis in Educational Management , 

Instruction and Operation of the Military Fire Brigade of Roraima (CBMRR) and at the 

Academy Integrared Police Colonel Santiago records of all physical fitness tests applied the 

cadets CFOBM from the beginning of the course until the month of September 2015. A 

questionnaire to the military in the sample survey with questions related to physical fitness tests 

applied over CFOBM was applied. As a result of the research found that the cadets performed 

two TAF in the year 2014 and two 2015. The  physical tests performed on TAF applied in 2014 

were the same adopted in the TAF Military Fire Brigade of Roraima and the applications in 

2015 were as would post that regulates the TAF of APICS. Conclued that the cadets performed 

better in TAF applied in 2014. 

 

Key-words: Cadets. Training Course for Officers. Physical Fitness Test 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os militares do Corpo de Bombeiros são profissionais que realizam missões de 

natureza diversas, tais como: serviço de guarda vidas, salvamento em altura e veicular, 

mergulhos, busca de pessoas perdidas na mata, combate a incêndios urbanos e florestais, dentre 

outras. Todas essas tarefas exigem, além do preparo técnico, um bom condicionamento físico 

dos militares para que sejam bem cumpridas. Nessas missões as praças desempenham um papel 

fundamental na execução do trabalho planejado, tendo, muitas vezes, um oficial a frente para 

acompanhar e coordenar as tarefas. 

As ocorrências no serviço diário do bombeiro se apresentam em diferentes situações, 

exigindo um condicionamento físico mínimo por parte desse profissional, sendo necessário o 

mesmo ter força muscular para atuar em resgate veicular, carregar materiais e transportar 

vítimas, permanecer grandes períodos de tempo em combate a incêndios urbanos ou florestais, 

resistir à fadiga e, até mesmo realizar buscas e resgates em espaços confinados. Deste modo a 

prática regular de exercício físico tem um papel relevante para o bom desempenho profissional 

do militar nos serviços prestados a sociedade. 

A finalidade deste trabalho acadêmico foi realizar uma análise dos Testes de Aptidão 

Física (TAF) dos cadetes do Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (CFOBM) 

realizado na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago (APICS) nos anos de 2014 e 

2015. Foram consultados todos os TAFs realizados pelos cadetes durante o período de 21 de 

novembro de 2013 até o dia 30 de setembro de 2015. 

Através das consultas realizadas buscou-se verificar quais os exercícios foram 

aplicados nos TAFs realizados ao longo do CFOBM, analisar os índices alcançados e as notas 

obtidas em cada exercício, bem como a evolução do condicionamento físico do cadete através 

do comparativo das notas obtidas no primeiro TAF e no último. 

O pelotão dos cadetes do CFOBM, objeto da pesquisa, contou com um efetivo total de 

39 militares, sendo 24 cadetes pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e 15 

cadetes oriundos do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. O efetivo masculino do CFOBM 

foi de 31 cadetes sendo 11 destes do Amapá e 8 cadetes do sexo feminino, sendo 4 de cada um 

dos Estados. 

A análise dos resultados dos testes aplicados na avaliação física dos cadetes 

possibilitou verificar o seu condicionamento físico, a eficiência dos treinamentos físicos 
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realizados no dia a dia e avaliar se o militar está apto fisicamente a desempenhar sua missão de 

maneira eficiente e satisfatória. 

O condicionamento físico do militar é desenvolvida durante todo o seu período de 

formação, quando o bombeiro militar deve adquirir condição física adequada para desempenhar 

bem suas funções no serviço diário. Contudo, após a conclusão dos cursos de formações, 

quando são distribuídos nos diversos setores dos quartéis para desempenharem suas funções, a 

prática de atividade física regular geralmente deixa de existir. Essa falta faz com que o nível do 

condicionamento físico dos militares diminua, contribuindo para o sedentarismo e surgimento 

de doenças, sem falar no estresse e desgaste provocado pela atividade bombeiro militar. 

Um bombeiro com pouco condicionamento físico em uma atividade operacional, que 

resulta um alto consumo de energia e desgaste físico, pode colocar em risco a sua própria 

integridade física, bem como a integridade física de seus colegas que estarão atuando junto. 

Os militares das Forças Armadas são avaliados fisicamente até 3 vezes por ano, o que 

possibilita ao comando e ao militar verificarem quais exercícios físicos necessitam ser 

intensificadas e melhorados. Os militares não estabilizados que não obtêm os índices mínimos 

estabelecidos podem ser licenciados após o término do seu engajamento ou reengajamento. 

Muitas outras instituições militares pelo Brasil avaliam fisicamente seu efetivo anualmente ou 

semestralmente. 

O objetivo geral do trabalho realizado foi analisar como se deu a avaliação física da 

primeira turma de cadetes do Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar realizado na 

APICS e os resultados obtidos pelos militares avaliados em cada exercício que compõe o TAF.  

Para que fosse alcançado o objetivo geral foram analisados os índices e notas dos 

cadetes em cada exercício que compõe o TAF, foram comparados os resultados obtidos nos 

exercícios realizados no primeiro e último TAFs aplicados e verificou-se a legislação vigente 

no Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR) e na Academia de Polícia Integrada 

Coronel Santiago que trata da aplicação dos Testes de Aptidão Física. 

 

 

1.1 ATIVIDADE FÍSICA, EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE 

 

A ideia de que o exercício físico ou a atividade física estão associados diretamente 

com a boa saúde não é recente. Os antigos chineses já praticavam uma forma de ginástica 

médica a fim de prevenir doenças relacionadas com a falta de atividade física. Em Roma, há 
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mais de 1.500 anos, o médico Galeno já prescrevia exercícios físicos para a manutenção da 

saúde. Muitas outras referências sobre a importância da atividade física podem ser encontradas 

em diferentes registros históricos (SHARKEY, 2006). 

É fundamental entender-se o treinamento físico militar como um instrumento 

promotor da saúde antes de um instrumento de adestramento militar. Sendo assim, 

cabe ressaltar que a individualidade biológica deve ser respeitada e priorizada, mesmo 

que em detrimento da padronização de movimentos. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2002, p 1-2) 

“Estudos comprovam que uma atividade física controlada pode melhorar o rendimento 

intelectual e a concentração nas atividades rotineiras, levando a um maior rendimento no 

desempenho profissional, mesmo em atividades burocráticas.” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2002, p 1-3) 

A composição corporal é o componente da aptidão física relacionada à saúde que se 

refere à quantidade de gordura e massa magra do corpo. A composição corporal 

apresenta implicações tanto na saúde funcional como na fisiológica. Quando o nível 

de gordura corporal está alto demais, a capacidade de erguer ou movimentar o corpo 

é afetada de forma negativa. (WINNICK e SHORT, 2001, p.22) 

Embora comumente consideradas sinônimos e estarem intimamente relacionadas, 

atividade física e exercício físico são distintos (NAHAS, 2006). 

 

a) Atividade Física 

 

Entende-se como atividade física qualquer movimento corporal produzido pela 

contração da musculatura esquelética e que aumenta o gasto energético. Inclui neste caso, as 

atividades do cotidiano (banhar-se, vestir-se), atividades realizadas no trabalho (andar, levantar, 

carregar objetos) ou atividades de lazer (exercitar-se, praticar esportes, dançar) (BARROS e 

SANTOS, 2003). 

Atividade física é definida como “qualquer movimento corporal produzido pela 

musculatura esquelética – portanto voluntário, que resulte num gasto energético acima dos 

níveis de repouso” (NAHAS, 2006, p. 39). 

Segundo Morrow Jr (2013, p.22), “a atividade física é definida como qualquer 

movimento corporal voluntário produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em um gasto 

energético acima do basal.” 

Desde a época do homem primitivo, o exercício físico esteve sempre presente no seu 

dia a dia, devido sua luta pela própria sobrevivência. No entanto, com a evolução tecnológica, 
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o processo de urbanização e industrialização, a vida do homem se torna cada vez mais facilitada, 

exigindo menos esforços físicos. O avanço tecnológico fez com que o homem se exercitasse 

cada vez menos, e reduzisse a prática de atividade física em relação à quantidade e a 

intensidade, o que refletiu na sua qualidade de vida, contribuindo para o aparecimento do 

sedentarismo, causando as doenças hipocinéticas, as doenças coronarianas e a obesidade 

(NAHAS, 2006). 

Apesar de comprovado os benefícios que a prática regular de atividades físicas traz a 

saúde e ao bem estar do ser humano, percebe-se ainda a falta de interesse e/ou a falta de 

informação sobre esta questão (FERGITZ, 2007). 

Para que a atividade física interfira positivamente na saúde individual, é necessário 

que integre os hábitos de vida, que seja praticada regularmente, independentemente de sexo e 

idade. A atividade física fará parte do comportamento das sociedades modernas à medida que 

esta decisão estiver relacionada ao conhecimento adquirido sobre os benefícios da prática 

regular de atividade física e à possibilidade de sentirem-se bem e satisfeitas na realização dessas 

atividades (NAHAS, 2006). 

 

b) Exercício Físico 

 

Exercício físico é definido como “uma das formas de atividade física planejada, 

estruturada, orientada, repetitiva, que objetiva desenvolver ou manter a aptidão física, 

habilidades motoras, ou a reabilitação orgânico-funcional” (NAHAS. 2006, p.39). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2015), a prática de exercício físico 

regular e uma dieta saudável são importantes componentes para a prevenção de doenças 

crônicas. A prática regular de exercício físico é para o indivíduo um meio de prevenir doenças 

crônicas e um meio econômico de melhorar a saúde pública da população de um país. 

Pesquisas evidenciam que a prática regular de atividade física proporciona uma grande 

variedade de benefícios físicos, sociais e psicológicos para qualquer pessoa, independente de 

sexo, idade ou condição. Além desses benefícios a atividade física interage positivamente com 

estratégias de melhoria de dieta, desencoraja o uso do tabaco, de álcool e outras drogas, ajuda 

na redução da violência, melhora as capacidades funcionais e promove interação e integração 

social (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015). 

Boldori (2002) afirma que a prática regular de exercícios físicos traz diversos 

benefícios a qualidade de vida, através de estímulos e relaxamento psíquico, melhorando o 
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humor, auto- estima e capacidade de trabalho, bem como alivia a ansiedade e a tensão por 

algumas horas. 

Os componentes ligados a saúde mais importantes para a aptidão física são: a aptidão 

cardiorrespiratória, força e resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Essa 

aptidão deriva de alguns fatores herdados, do estado de saúde, de uma dieta saudável e 

principalmente da prática de exercícios físicos (WEINECK, 2003). 

Para Fergitz (2007), é possível afirmar que a causa do desinteresse de muitos militares 

em praticar atividades físicas esteja relacionada com a falta de conhecimento sobre seus 

benefícios a saúde e a profissão ou falta de motivação por parte da instituição. 

 

c) Saúde 

 

A Organização Mundial da Saúde (2015) define saúde como o completo estado de bem 

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidade. 

Modernamente, não se entende a saúde apenas como o estado de “ausência de 

doenças”. Nessa perspectiva mais holística, a saúde é considerada como uma condição 

humana com dimensões física, social e psicológica, caracterizada num contínuo, com 

pólos positivo e negativo (NAHAS, 2006, p.21). 

Estudos revelam que a inatividade física, além de reduzir a capacidade física de um 

indivíduo, tem como consequência vários riscos para a saúde e que, o baixo nível de aptidão 

física relaciona-se com o aumento da mortalidade precoce. A falta de atividade física pode levar 

a um quadro geral de hipocinesia e a um aumento de doenças tais como: cardiopatia, diabetes, 

lombalgia e osteoporose, entre outras. O sedentarismo exerce influência negativa direta sobre 

diversos fatores como a obesidade, hipertensão, hipercolesterlemia, hipertrigliceridemia, dentre 

outros (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002).  

O exercício físico, além de estar relacionado com a prevenção de doenças, também 

está com a reabilitação de doenças crônicas, tais como a hipertensão arterial e doenças 

pulmonares obstrusivas, com a normatização do metabolismo da gordura, com o 

sucesso de programas de controle de peso e com a prevenção da perda de 

independência de idoso com osteoartrite. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, p.1-2). 

A atividade física também está relacionada com uma saúde mental positiva, bem como 

o bom humor dos praticantes, contribuindo dessa forma para uma maior alegria de viver e uma 

vida mais longa e saudável (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002). 
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1.2 TREINAMENTO FÍSICO 

 

“O termo “treinamento” é utilizado na linguagem coloquial em diferentes contextos 

com o significado de “exercício”, cuja finalidade é o aperfeiçoamento em uma determinada 

área” (WEINECK, 2003, p.18). 

Segundo Weineck (2003) pode-se definir treinamento físico como um processo que 

contribui de maneira gradual para alterações positivas no estado físico, motor ou cognitivo, 

melhorando o condicionamento físico. O treinamento físico deve ser desenvolvido de acordo 

com o objetivo estabelecido para cada indivíduo. 

Para Dantas (2014, p.20), “o treinamento físico é o conjunto de procedimentos e meios 

utilizados para se conduzir um atleta à sua plenitude física, técnica e psicológica dentro de um 

planejamento racional, visando executar uma performance máxima num período determinado.” 

Barbanti (1997, p.1-2) afirma que treinamento físico “significa o processo de fazer uso 

propositado de exercícios físicos, para desenvolver e melhorar as capacidades e os traços que 

afetam o nível de desempenho de atividades musculares específicas.” 

 Podemos apresentar uma definição bem geral de treinamento físico, como sendo um 

processo que favorece alterações positivas no estado físico, motor, cognitivo e afetivo do 

indivíduo (MARTIN apud LASITA, 2013). 

O desenvolvimento de treinamento baseado meramente na vivência desportiva do 

treinador significa reproduzir as limitações físicas e intelectuais daquele. Por motivos 

óbvios, tal comportamento compromete o máximo desempenho físico a ser obtido 

pelo atleta em treinamento, vinculando seus resultados aos índices alcançados por seu 

treinador à época em que, o último, ainda era atleta. (DANTAS, 1995, p.21) 

Existem quatro elementos fundamentais para que se consiga um treinamento físico 

eficiente, que são: preparação física geral e específica, preparação técnica, preparação tática e 

preparação psicológica (BARBANTI,1997). 

Segundo Barbanti (1997, p. 6), a preparação física visa ao “desenvolvimento das 

capacidades motoras principais: força, velocidade, resistência aeróbia, resistência anaeróbia, 

flexibilidade, habilidade, etc.” 

Faz-se necessário entender que haverá sempre uma relação de conflito entre o 

treinamento físico militar realizado de forma obrigatória e o prazer da prática de uma 

atividade física opcional, simplesmente. Neste sentido, ganham importância os 

estímulos de toda a natureza, notadamente os de natureza positiva, que vão despertar 

a motivação, minimizando o desconforto natural e estimulando a prática regular da 

atividade física pelo militar. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, p. 1-3) 
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Conforme Barbanti (1997, p. 6), “a técnica depende muito da preparação física. Ela 

pode ser mais bem assimilada quando as condições físicas são boas.” 

Para Barbanti (1997, p. 6) a preparação tática “consiste em achar o melhor meio para 

um indivíduo vencer uma competição ou atingir o melhor resultado.” 

A profissão de bombeiro exige uma demanda vigorosa e o estresse físico que os 

bombeiros enfrentam, aumentam os riscos de lesões musculares e complicações 

cardíacas. Com isso, é necessário que se sugira recomendações de treinamento físico 

para a melhora da aptidão física dos bombeiros, e que sejam constantemente avaliados 

sobre este condicionamento. (CASAGRANDE, 2009, p.28). 

“O objetivo principal do treinamento físico é o desenvolvimento das capacidades 

motoras (condicionais e coordenativas) do praticante, necessárias para obter rendimentos 

motores elevados, que se faz através dos exercícios corporais” (BARBANTI,1997, p.1-2). 

Segundo o Manual de Educação Física do Exército Brasileiro (2002), os objetivos do 

treinamento físico militar são: 

a. Desenvolver, manter ou recuperar a aptidão física necessária para o desempenho de 

sua função. 

b. Contribuir para a manutenção da saúde do militar. 

c. Assegurar o adequado condicionamento físico necessário ao cumprimento da 

missão. 

d. Cooperar para o desenvolvimento de atributos da área afetiva. 

e. Estimular a prática desportiva em geral.  (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, p 1-4) 

 

 

1.3 CONDICIONAMENTO FÍSICO 

 

Entende-se por condicionamento físico como a habilidade de realizar atividade física 

de nível moderado a intenso, sem cansaço excessivo e a capacidade de manter essa habilidade 

no decorrer da vida. 

“O conceito de condicionamento físico fundamental gira ao redor do desenvolvimento 

de um sistema musculoesquelético forte e fisicamente condicionado” (FAINGENBAUM e 

WESTCOTT, 2001, p.6). 

Como ressalta Sharkey (2006), uma pessoa consegue benefícios extras a saúde e 

melhora na sua capacidade aeróbica elevando o seu nível de condicionamento físico.  

O indivíduo com um bom condicionamento físico pode absorver quase o dobro de ar 

que outro não condicionado, fornecendo ao corpo mais oxigênio para produzir mais energia. 

Isso ocorre porque durante a prática de exercício físico o metabolismo corporal aumenta o 

consumo de oxigênio pelos músculos em atividade (COOPER apud FERGITZ,2007). 
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Desde a sua criação pelo imperador D. Pedro II, em 1856, os Corpos de Bombeiros 

Militares estão associados a atividades de controle e salvamentos em incêndios. Pelo 

status alcançado pela sua atuação histórica, atualmente há uma expansão das 

atividades deste profissional, requerendo um nível de aptidão física superior para 

suportar o alto grau de exigências físicas e estresse mental a que é constantemente 

submetido. O combatente do fogo precisa estar capacitado e bem condicionado para 

poder levar a êxito a missão que a profissão impõe (LESSA, 2006, p.16). 

Segundo Moretti (2009), a boa condição física é fundamental para o bombeiro durante 

a atividade de combate a incêndio. A jaqueta, calça, capacete e balaclava pesam 15 quilos, o 

que resulta uma perda de 20% na sua capacidade cardiorrespiratória. O equipamento de 

proteção respiratória (máscara e cilindro de ar) pesa 27 quilos. A mangueira de 30 metros vazia 

pesa mais de 12 quilos. Dessa forma, caso o bombeiro não tenha uma ótima condição física não 

consegue suportar o peso de todo esse material. 

O condicionamento físico não está apenas relacionado com a capacidade de trabalho 

do indivíduo, relaciona-se também com o cotidiano, ele influencia diretamente na qualidade de 

vida de uma pessoa. Um indivíduo bem condicionado fisicamente além de se sentir melhor para 

realizar as tarefas de seu trabalho, também dispõem de mais energia e mais disposição para o 

seu dia, tanto para as interações com sua família como para realizar os afazeres domésticos 

(SHARKEY, 2006). 

De acordo com o Manual de Treinamento Físico do Exército Brasileiro (2002) para 

prevenir doenças crônicas degenerativas e desenvolver e manter o condicionamento físico a 

frequência ideal de treinamento físico é de cinco ou, no mínimo, três sessões semanais com 

duração de dois tempos de instrução ou 90 minutos cada sessão. 

“O adequado condicionamento físico da tropa para o cumprimento da missão é de 

inteira responsabilidade de seu comandante” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, p. 1-1). 

O bom condicionamento físico é essencial para o bombeiro cumprir com eficiência 

sua missão, pois segundo afirma Boldori (2002, p.27) “a qualidade com que o profissional 

realizará sua tarefa depende diretamente de sua condição física e psicológica.” 

O treinador físico deve estar pronto para contribuir com uma atividade física técnica 

e possuir competência para gerir esses resultados. Se precisamos de razões maiores 

para pensar nisso, vamos direcionar nossa visão na especificidade que é a prevenção 

de lesões. O treinamento orientado e planejado vai trazer um equilíbrio muscular e 

estará preparando realmente as musculaturas que irão ser utilizadas para uma 

funcionalidade específica. (OLIVEIRA e SILVA apud  LISITA, 2013) 
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1.4 AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

Para Guedes (2006), é comum, até mesmo no meio profissional dos Educadores 

Físicos, confundir-se os termos “avaliar” e “medir”. Desse modo, passa-se a empregar 

indistintamente, por exemplo, expressões como “medir desempenho” e “avaliar desempenho”. 

Na verdade, a medida caracteriza-se como uma parte do processo de avaliação. Sendo 

assim podemos conceituar avaliação física como um processo interpretativo de dados 

previamente coletados. Esses dados podem ser analisados de maneira quantitativa e/ou 

qualitativa e baseados em parâmetros previamente definidos (GUEDES, 2006). 

A simples observação do peso total de um atleta e sua comparação em épocas 

diferentes de treinamento não indica se houve ou não modificações estruturais. 

Mesmo apresentando peso idêntico no início e no fim de um plano de treinamento, 

um atleta pode ter aumentado à massa muscular e diminuído a gordura ou vice-versa. 

Da mesma forma, mesmo para pessoas sedentárias ou não atletas, a simples 

comparação de peso/altura com tabelas padronizadas não indicará de forma precisa a 

sua composição corporal. Apenas a determinação precisa de cada um dos 

componentes é indicação precisa da composição corporal. (ZILIO, 1994, p.49). 

“O treinamento físico leva à aptidão física, que deve ser contínua. Todavia, temos que 

ter instrumentos eficazes de avaliar a aptidão física do Bombeiro Militar” (LESSA, 2009, p. 

47). 

A avaliação física, por sua vez, se destina a traçar um perfil de aptidão física do 

indivíduo, detectando não apenas limitações, mas principalmente potenciais. A partir 

do conhecimento das características do aluno, o profissional de Educação Física irá 

indicar ou contra-indicar atividades. A aptidão física deve ser periódica, pois o 

treinamento implica uma evolução constante que merece ser acompanhada, medida e 

registrada. Somente a partir de exames minuciosos, feitos por profissionais 

qualificados, o praticante da atividade física saberá se está alcançado os resultados 

esperados. A reavaliação é a melhor ferramenta para identificar procedimentos a 

serem corrigidos e melhorados. (SABA, 2011, p. 93,94) 

1.5 TIPOS DE TREINAMENTO 

Dentre as diversas modalidades de treinamento e/ou prática de atividade física 

existente temos duas classificações básicas que são denominadas de treinamento 

aeróbio e anaeróbio que se referem basicamente ao tipo de metabolismo energético 

que está e/ou que estará sendo utilizado preferencialmente, durante a prática de 

atividade física (SANTAREM apud MAGNAGO, 2012, p.10). 

Durante um programa de treinamento físico completo, o orientador físico deverá 

apresentar os dois tipos de atividade física (aeróbia e anaeróbia) nos exercícios físicos 

escolhidos, para melhorar a resistência cardiorrespiratória, fortalecer músculos, desacelerar a 
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perda de massa muscular e evitar a perda de massa óssea, além de muito alongamento para 

manter e melhorar a flexibilidade muscular (SANTAREM apud MAGNAGO, 2012). 

 

 

a) Treinamento Anaeróbio 

 

Segundo Ciolac apud Magnago (2012), treinamento anaeróbio é qualquer exercício 

que consista de movimentos rápidos e de alta intensidade. É a atividade física que trabalha, de 

forma contínua e ritmada, diversos grupos musculares durante um determinado e constante 

período de tempo. Musculação, sprints e saltos são exemplos de exercícios anaeróbicos.  

O conceito de treinamento anaeróbio pode ser definido ainda da seguinte maneira:   

Um exercício de força, que exige a contração muscular contra uma resistência. Na 

maior parte das vezes, este tipo de treinamento e/ou exercício não está associado ao 

movimento e utiliza uma forma de energia que independe do uso do oxigênio, sendo 

este tipo de treinamento e/ou exercício basicamente os de alta intensidade e de curta 

duração, no qual a fadiga muscular surge mais rapidamente e os exercícios são 

realizados de forma interrompida, para intercalar períodos de descanso com períodos 

de atividade, sendo um exemplo típico deste tipo de atividade física a musculação. 

(SANTAREM apud MAGNAGO, 2012, p. 11) 

b) Treinamento Aeróbio 

 

“Capacidade Aeróbia é a capacidade do sistema cardiopulmonar em oferecer sangue e 

oxigênio aos músculos ativos e desses músculos em utilizar o oxigênio e substratos energéticos 

para realizar trabalho durante esforço físico máximo” (SPIRDUSO, 2009, p.118). 

No treinamento aeróbio o oxigênio consumido é utilizado no processo de geração de 

energia dos músculos. Esse tipo de exercício trabalha uma grande quantidade de grupos 

musculares de forma rítmica. Andar, correr, nadar e pedalar, são exemplos de exercícios 

aeróbicos (CIOLAC, 2004). 

O conceito de treinamento aeróbio pode ser definido ainda da seguinte maneira:  

O exercício no qual o oxigênio funciona como fonte de queima dos substratos que 

produzirão a energia transportada para o músculo em atividade. São exercícios de 

longa duração, contínuos de baixa e/ou moderada intensidade e prolongados. Que 

estimulam e beneficiam principalmente os sistemas cardiorrespiratório, vascular e 

metabólico. Sendo exemplos bastante típicos deste tipo de exercício físico as corridas, 

o ciclismo e a natação. (SANTAREM apud MAGNAGO, 2012, p. 11) 
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Os exercícios físicos ajudam a manter as taxas de colesterol em nível normal. Os 

exercícios aeróbicos atuam na redução da gordura através da queima de calorias. Quanto menos 

gordura no corpo, menor será a taxa de colesterol, diminuindo a incidência de doenças 

cardiovasculares. Manter uma alimentação adequada e praticar atividade física regular constitui 

a maneira mais eficiente e saudável de controlar o peso corporal (BORNHOFEN apud 

FERGITZ, 2007). 

 

 

1.6 PRINCÍPIOS FISIOLÓGICOS DO TREINAMENTO FÍSICO 

 

Segundo o Manual de Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro (2002), para 

se alcançar um bom condicionamento físico, o treinamento realizado deve seguir os seguintes 

princípios: 

 

1.6.1 Princípio da Individualidade Biológica 

A diferenciação da capacidade de cada indivíduo deve ser respeitada quando da 

execução do treinamento físico militar, para obtenção de efeitos fisiológicos 

adequados e para evitar-se danos à saúde do praticante. Este princípio é fundamental 

para o bom desenvolvimento dos demais princípios e, sendo assim, deve ser 

respeitado, mesmo, em algumas ocasiões, em detrimento da padronização dos 

movimentos durante o treinamento físico militar. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, 

p. 3-1). 

1.6.2 Princípio da Adaptação 

 

“O princípio da adaptação ensina que há um limiar mínimo, para que um exercício 

produza efeito de treinamento suficientemente positivo, bem como um limite máximo que, se 

for ultrapassado, causará danos irreversíveis ou mesmo permanentes ao organismo” (DANTAS, 

2014, p.131). 

(1) O treinamento físico militar deverá adequar as atividades físicas, de maneira que 

elas estejam dentro de uma faixa de trabalho que provoque o efeito de adaptação 

fisiológica desejado. Deverá ter, portanto, duração e intensidade suficientes para 

provocar modificações na aptidão física do militar. Uma carga insuficiente não 

produzirá efeitos de treinamento, mas simplesmente uma excitação. Uma carga 

exagerada pode vir a provocar danos no organismo e levar o militar a atingir a 

exaustão. 

(2) Para que haja adaptação, é fundamental respeitar um tempo suficiente de repouso 

entre sessões de treinamento físico militar e programar uma alimentação conveniente 

para suprir o desgaste. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, p. 3-1). 
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1.6.3 Princípio da Sobrecarga 

(1) É a aplicação coerente da carga de treinamento físico militar, de modo que haja 

uma progressão controlada e metódica. O organismo humano, após ser submetido a 

um esforço de médio para forte, adaptar-se-á a essa nova situação aumentando a sua 

capacidade. 

(2) Segundo o princípio da sobrecarga, após a adaptação a um esforço (carga), o 

próximo esforço deve ser mais intenso ou de maior duração que o anterior, para que 

atinja a faixa de adaptação. 

(3) A aplicação sistemática de uma nova carga de treinamento, progressivamente 

aumentada, caracteriza o princípio da sobrecarga. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, 

p. 3-1). 

O objetivo de cada dia de trabalho do microciclo é levar o atleta ao limiar da fadiga. 

Isto será possível pela correta determinação da carga de treino. No entanto, podem 

ocorrer erros tanto na determinação como na aplicação da carga. Se o erro for para 

menos, estar-se-á subtreinando o atleta e reduzindo o seu desempenho; no caso de se 

errar para mais, ocorrerá uma sobrecarga no organismo dele. (DANTAS, 2014, p.131) 

1.6.4 Princípio da Continuidade 

(1) É verificada no inter-relacionamento das sessões durante um período anual de 

instrução. 

(2) Para que os efeitos do treinamento físico militar sejam alcançados, o treinamento 

não deve ser interrompido por mais de 48h, pois considera-se que após este período 

já ocorre uma diminuição no condicionamento. 

(3) A regularidade na prática do treinamento físico militar é fundamental para que ele 

possa promover a manutenção preventiva da saúde e para que os padrões de 

desempenho físico sejam normalmente alcançados. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2002, p. 3-2). 

1.6.5 Princípio da Interdependência de Volume/Intensidade 

O volume é a quantidade de treino (distância, número de repetições, duração do 

trabalho, número de séries e horas de treinamento) e a intensidade é a qualidade de 

treinamento (quilagem utilizada, velocidade, tempo de intervalo) aplicada. Esses dois 

tipos de fatores atuam como sobrecarga e, por isso mesmo, deverão estar sempre 

agindo em estreita correlação. Em outras palavras, se o volume aumenta 

significativamente, a intensidade deve diminuir, e vice-versa. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2002, p. 3-2). 

1.6.6 Princípio da Especificidade 

(1) É a necessidade de aplicação de estímulos similares aos utilizados na execução da 

atividade-fim. 

(2) Os exercícios previstos no treinamento físico militar visam trabalhar as qualidades 

físicas necessárias para as atividades militares da Força Terrestre. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2002, p. 3-2). 

1.6.7 Princípio da Variabilidade  

(1) A diversificação nas formas e modalidades de treinamento físico militar é 

importante para que se obtenha a motivação e o empenho dos militares durante a 

atividade física. 
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(2) Podem ser empregados métodos diferentes para treinamento de qualidades físicas 

semelhantes. No entanto, não se deve variar as formas de trabalho principal sem levar 

em consideração os princípios da continuidade e da sobrecarga, para que as qualidades 

físicas sejam corretamente desenvolvidas. Isso implica que, por exemplo, um método 

de treinamento cardiopulmonar, como a corrida contínua, não pode ser substituído por 

um método de treinamento utilitário, como lutas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, 

p. 3-2). 

 

 

1.7 EFEITOS FISIOLÓGICOS DO TREINAMENTO FÍSICO 

 

Conforme o Manual de Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro (2002), os 

efeitos fisiológicos do treinamento físico são: 

 

1.7.1 Efeitos no Sistema Cardiopulmonar 

(1) Aumento das cavidades e da espessura do músculo cardíaco com consequente 

lançamento no organismo de maior quantidade de sangue após cada contração 

(volume de ejeção). 

(2) Diminuição da frequência cardíaca, permitindo ao coração trabalhar menos, 

porém, mantendo a mesma eficiência, devido ao aumento do volume de ejeção. 

(3) Aumento da capacidade de transporte de oxigênio pela hemoglobina, 

desempenhando função importante na utilização do oxigênio pelos músculos. 

(4) Diminuição da pressão arterial devido à menor resistência dos vasos a passagem 

do sangue. 

(5) Aumento da capacidade de consumir oxigênio tornando o músculo mais resistente 

a fadiga. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002, p 3-3) 

1.7.2 Efeitos no Sistema Neuromuscular 

(1) Aumento da massa muscular, tornando o músculo capaz de produzir mais força. 

(2) Aumento das amplitudes articulares, em consequência do treinamento de 

flexibilidade, acarretando maior extensibilidade dos músculos, dos tendões e dos 

ligamentos. 

(3) Fortalecimento dos ossos e tendões, capacitando o organismo a suportar maiores 

esforços com menor possibilidade de ruptura desses tecidos. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2002, p 3-3) 

1.7.3 Efeitos na Composição Corporal 

 

Um treinamento físico realizado corretamente proporciona a redução da taxa de 

gordura no organismo e, consequentemente, o aumento da massa corporal magra. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2002) 
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2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos propostos na pesquisa foram: 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os Testes de Aptidão Física (TAF) realizados pelos cadetes durante o Curso 

de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (CFOBM). 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar quais exercícios foram realizados nos TAFs aplicados aos cadetes ao longo 

do CFOBM; 

Verificar os índices e notas obtidos pelos cadetes em cada exercício realizado nos 

TAFs; 

Comparar os resultados obtidos pelos cadetes nos TAFs aplicados ao longo do 

CFOBM. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, 

internet, trabalhos acadêmicos, dentre outros, relacionados com o tema abordado. 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 

meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e tele- visão. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 183) 

Foi analisado junto a Diretoria de Ensino e Operações do CBMRR e na Academia de 

Polícia Integrada Coronel Santiago o registro documental de todos os Testes de Aptidão Física 

dos cadetes do CFOBM realizados entre novembro de 2013 e setembro de 2015. Marconi e 

Lakatos (2003, p. 174) afirmam que “a característica da pesquisa documental é que a fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias.” 

De posse dos dados coletados foi realizada uma análise quantitativa dos resultados 

obtidos nos TAFs realizados. Verificou-se ainda quais exercícios foram realizados em cada 

TAF, com a finalidade de descrever como foi feita a avaliação física dos cadetes do CFOBM. 

Observou-se que foram aplicados dois TAFs no ano de 2014 e dois em 2015 e que os testes 

físicos dos TAFs em cada ano foram diferentes. 

A carga horária da disciplina de educação física no ano de 2014 foi de 120 h/aulas, 

com aulas ministradas, em média, dois dias por semana, sendo duas sessões de 50 minutos em 

cada dia. 

Já para o ano de 2015, a carga horária da disciplina de educação física foi aumentada 

para 227 h/aulas, sendo que na data da aplicação do segundo TAF daquele ano, a carga horária 

ministrada já era de 190 h/aulas. 

Os testes físicos realizados em 2014 foram compostos de cinco exercícios: abdominal, 

corrida de 3300m, para o sexo masculino, ou 2900m, para o feminino, natação 100m, flexão no 

solo e flexão em barra fixa, conforme instrução normativa 001/2011 do CBMRR. Os exercícios 

de abdominal, corrida e natação eram obrigatórios para todos os cadetes e entre a flexão sobre 

o solo e flexão na barra fixa, os cadetes do sexo masculino poderiam escolher realizar apenas 

um deles. Os exercícios exigidos para as cadetes do sexo feminino eram: abdominal, corrida de 

2900m, flexão sobre o solo e natação de 100m. O primeiro TAF de 2014 foi realizado em abril 

e o segundo em setembro. 



25 
 

Já os testes físicos realizados em 2015 foram compostos de seis exercícios: abdominal, 

corrida de 12 minutos, para o sexo masculino, ou 14 minutos e 30 segundos, para o feminino, 

natação 50m, flexão no solo, flexão em barra fixa e teste de agilidade (shuttle run), conforme 

Portaria n° 030, de 03 de Agosto de 2010 da APICS. O primeiro TAF desse ano foi realizado 

em março e o segundo em setembro. 

A pontuação atribuída para os testes de abdominal, flexão sobre o solo, flexão na barra 

fixa e natação, nos TAFs realizados em 2014, variava de zero a cem pontos e a corrida entre 

zero e duzentos pontos, dependendo da faixa etária do cadete e do índice alcançado no exercício. 

Calculou-se a média final somando a pontuação de cada exercício e dividiu-se por cinco.  

Nos TAFs aplicados em 2015 a pontuação de todos os exercícios variava de zero a dez 

pontos, dependendo do índice alcançado pelo cadete durante a realização do teste e de sua da 

faixa etário. A média final da avaliação física foi calculada somando a pontuação de cada 

exercício e dividindo pelo total de exercícios realizados. 

Afim de verificar a evolução no desempenho do cadete, com relação a nota obtida em 

cada exercício aplicado no primeiro TAF realizado em 2014 e no ultimo de 2015, considerou-

se apenas os exercícios em comum entre os testes aplicados em cada ano, que foram: abdominal, 

corrida e natação. Apesar desses exercícios terem sido executados de maneiras diferentes nos 

TAFs realizados em cada ano, foi considerado somente a pontuação alcançada em cada um 

deles. 

Um questionário de aprofundamento com perguntas relacionadas aos testes físicos 

realizados durante o CFO foi aplicado aos cadetes, com a finalidade dar apoio e suporte na 

análise dos resultados obtidos nos exercícios aplicados nos TAFs realizados. 

Com a finalidade de melhor comparar as notas obtidas em cada exercício analisado, 

adotou-se as seguintes equivalências:
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Quadro 1 – Equivalência das pontuações dos exercícios analisados 

Exercício 
Pontuação 

Menção 
2014 2015 

 

Abdominal 

> 90 pontos > 9 pontos Excelente 

De 75 a 90 pontos 8 e 9 pontos Bom 

De 50 a 70 pontos De 5 a 7 pontos Regular 

< 50 pontos < 5 pontos Insuficiente 

 

Corrida 

> 180 pontos > 9 pontos Excelente 

De 145 a 180 pontos 8 e 9 pontos Bom 

De 100 a 140 pontos De 5 a 7 pontos Regular 

< 100 pontos < 5 pontos Insuficiente 

 

Natação 

> 90 pontos > 9 pontos Excelente 

De 75 a 90 pontos 8 e 9 pontos Bom 

De 50 a 70 pontos De 5 a 7 pontos Regular 

< 50 pontos < 5 pontos Insuficiente 

 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com a turma de cadetes do Curso de Formação de Oficiais 

Bombeiro Militar da Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago localizada na Avenida 

Getúlio Vargas, 4193, Canarinho, Boa Vista-RR. 

 

 

3.2 AMOSTRA 

 

O objeto da pesquisa foram os cadetes da primeira turma do Curso de Formação de 

Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Roraima, excluindo-se o 

autor da pesquisa. O CFOBM contou com 39 cadetes, sendo 31 do sexo masculino e 8 do sexo 

feminino. Desse total, 15 cadetes vieram do Estado do Amapá para serem formados na APICS, 

juntamente com os cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. 
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Todos os cadetes já possuíam curso de nível superior completo nas diversas áreas de 

formação antes de ingressarem no CFO. A faixa etária da turma no início do curso variava entre 

23 e 34 anos.  

 

 

3.3 EXERCÍCIOS ANALISADOS NO PRIMEIRO TAF DO ANO DE 2014 

 

No primeiro TAF do ano de 2014 foram analisados os exercícios de abdominal, corrida 

de 3300m, para os cadetes do sexo masculino, ou 2900m, para o sexo feminino e natação de 

100m, conforme instrução normativa 001/2011 do CBMRR. Os testes foram aplicados em dois 

dias diferentes, no primeiro dia foram realizados abdominal e natação e no segundo a corrida. 

 

 

3.3.1 Abdominal 

 

A metodologia para a preparação e execução do teste de abdominal para os cadetes do 

sexo masculino e feminino obedeceu aos seguintes aspectos: 

I – Ao comando em posição, o militar deverá deitar decúbito dorsal, pernas flexionadas 

(apoiadas por um companheiro) e mãos às têmporas. 

II – Ao comando iniciar, o militar elevará o tronco, tocando os cotovelos nos joelhos, 

retornando a posição inicial, devendo realizar o máximo de repetições em 1 minuto; 

III – A contagem das execuções corretas levará em consideração o seguinte: 

a) O movimento só será considerado completo após o retorno à posição inicial; 

b) Caso não toque um dos cotovelos nos joelhos ou o não retorno à posição inicial, 

será considerado um movimento incorreto, assim como a retirada das mãos junto às têmporas, 

o qual não será computado no desempenho do bombeiro militar. 

A pontuação do teste de abdominal foi atribuída de acordo com os quadros 1 e 2 dos 

anexos. 
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3.3.2 Corrida 

 

A prova de corrida masculina contou com um percurso de 3300 metros e a feminina 

2900 metros e foram realizadas em local adequado, devidamente aferida, e com os militares 

usando roupas apropriadas, o percurso foi realizado por cada cadete no menor tempo possível. 

Na largada ou saída o examinador observou as seguintes etapas: 

a) Ao observar que os cadetes estavam prontos para a prova, o examinador deu a 

seguinte ordem: a seus lugares; 

b) Verificando que todos os cadetes estavam posicionados na largada, o examinador 

deu o sinal de saída com um apito. 

A pontuação da corrida foi atribuída de acordo com os quadros 3 e 4 dos anexos. 

 

 

3.3.3 Natação 100m 

 

O cadete poderia nadar qualquer estilo, contudo não poderia apoiar-se nas bordas da 

piscina, devendo realizar o percurso no menor tempo possível. 

Na largada ou saída o examinador seguiu as seguintes etapas: 

a) Ao observar que os cadetes estavam prontos para realizar a prova, o examinador 

deu a seguinte ordem: a seus lugares; 

b) Verificando que os cadetes estavam posicionados e o mais próximo possível da 

borda da piscina ou, se preferirem, em cima do bloco de saída, o examinador deu o sinal de 

saída com um apito. 

A pontuação da natação foi atribuída de acordo com os quadros 5 e 6 dos anexos. 

 

 

3.4 EXERCÍCIOS ANALISADOS NO SEGUNDO TAF DO ANO DE 2015 

 

No segundo TAF do ano de 2015 foram analisados os exercícios de abdominal, corrida 

aeróbica de 12 minutos, para os cadetes do sexo masculino, ou 14 minutos e 30 segundos, para 

o feminino, natação de 50m, conforme Portaria n° 030, de 03 de Agosto de 2010 da APICS. Os 

testes foram aplicados em dois dias diferentes, no primeiro dia foram realizados abdominal e 

natação e no segundo a corrida. 
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3.4.1 Abdominal supra 

 

Deveria ser realizado o número previsto para cada faixa etária de sucessivas flexões 

abdominais sem interrupção e sem limite de tempo. 

EXECUÇÃO: O cadete parte da posição de decúbito dorsal, pernas flexionadas, braços 

cruzados sobre o peito, mãos nos ombros opostos, flexiona o tronco retirando as escápulas do 

solo. Durante a flexão do tronco os cotovelos devem ser posicionados no alinhamento do joelho, 

podendo estes ultrapassar o alinhamento. As mãos devem permanecer em contato com os 

ombros durante todo o exercício. Para a realização do exercício o cadete terá o apoio de um 

auxiliar. 

A pontuação da prova de abdominal supra foi atribuída de acordo com o quadro 7 dos 

anexos. 

 

 

3.4.2 Corrida aeróbica  

 

Resistência aeróbica: corrida de 12min (doze minutos) para os cadetes do sexo 

masculino e 14min30seg (quatorze minutos e trinta segundos) para o feminino.  

EXECUÇÃO: os militares deveriam percorrer a distância prevista para cada faixa 

etária, dentro do tempo máximo estipulado para cada gênero, admitindo- se caminhadas em 

qualquer ritmo durante a realização do teste. 

A pontuação da corrida aeróbica foi atribuída de acordo com o quadro 8 dos anexos. 

 

 

3.4.3 Natação 50m  

 

EXECUÇÃO: os cadetes deveriam percorrer a distância de 50m (cinquenta metros), 

estilo livre, no tempo previsto para cada faixa etária, não podendo colocar o pé no fundo da 

piscina ou segurar as bordas laterais, utilizando as bordas frontais da piscina apenas para 

realizar o giro para mudança de sentido. 

A pontuação da prova de natação foi atribuída de acordo com a tabela 03 do anexo B. 

A pontuação da natação foi atribuída de acordo com o quadro 9 dos anexos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após análise das notas obtidas nos exercício de abdominal, corrida e natação, no 

primeiro TAF de 2014 e no ultimo de 2015, verificou-se o desempenho da turma em cada 

exercício aplicado bem como a comparação entre as notas do primeiro e segundo TAF.  

 

 

4.1 PRIMEIRO TAF DE 2014 

 

O gráfico 1 mostra o desempenho dos cadetes no teste de abdominal realizado no 

primeiro TAF de 2014. Observou-se que 36 cadetes (94,7%) foram excelentes, ou seja, 

obtiveram uma nota superior a 90 pontos, de 100 pontos possíveis no teste. Apenas 2 cadetes 

(5,3%) foram avaliados com um bom desempenho, ou seja, alcançaram uma nota entre 70 e 90 

pontos. 

Gráfico 1 – Desempenho dos cadetes no teste de abdominal no primeiro TAF de 2014. 

 
 

O gráfico 2 mostra o desempenho dos cadetes no teste de natação 100m realizado no 

primeiro TAF de 2014. Observou-se que a maioria, 23 cadetes (60,5%) foram excelentes, 

ouseja, obtiveram uma nota superior a 90 pontos, de 100 pontos possíveis no teste e apenas 2 

cadetes (5,3%) foram avaliados com um desempenho insuficiente, ou seja, tiveram uma nota 

inferior a 50 pontos. 

 

 

 

 

36

2

Excelente Bom
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Gráfico 2 – Desempenho dos cadetes no teste de natação 100m no primeiro TAF de 

2014. 

 
 

O gráfico 3 mostra o desempenho dos cadetes no teste de corrida realizado no primeiro 

TAF de 2014. Observou-se que a maioria, 18 cadetes (47,4%) foram avaliados com um bom 

desempenho, ou seja, obtiveram uma nota entre 140 e 180 pontos, de 200 pontos possíveis no 

teste e apenas 2 (5,3%) foram avaliados com um desempenho insuficiente, ou seja, tiveram uma 

nota inferior a 100 pontos. 

Gráfico 3 – Desempenho dos cadetes no teste de corrida no primeiro TAF de 2014. 

 
 

4.2 SEGUNDO TAF DE 2015 

 

O gráfico 4 mostra o desempenho dos cadetes no teste de abdominal realizado no 

segundo TAF de 2015. Observou-se que a maioria dos cadetes, 33 cadetes (86,8%) foram 

excelentes, ou seja, obtiveram a nota máxima,10 pontos e 2 (5,3%) foram avaliados com um 

desempenho regular, ou seja, tiveram uma nota entre 5 e 7 pontos. 
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Gráfico 4 – Desempenho dos cadetes no teste de abdominal no segundo TAF de 2015. 

 
 

O gráfico 5 mostra o desempenho dos cadetes no teste de natação 50m realizado no 

segundo TAF de 2015. Observou-se que 11 cadetes (29%) foram excelentes, ou seja, obtiveram 

a nota máxima, 10 pontos e 11 (29%) foram avaliados com um desempenho insuficiente, 

tiveram uma nota menor que 5 pontos. 

Gráfico 5 – Desempenho dos cadetes no teste de natação 50m no segundo TAF de 

2015. 

 
 

O gráfico 6 mostra o desempenho dos cadetes no teste da corrida realizado no segundo 

TAF de 2015. Observou-se que a maioria, 13 cadetes (34,2%) foram avaliados com um 

desempenho regular, ou seja, obtiveram uma nota entre 5 e 7 pontos, de 10 pontos possíveis no 

teste e 7 (18,4%) foram excelentes, obtiveram a nota máxima, 10 pontos. 
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Gráfico 6 – Desempenho dos cadetes no teste da corrida no segundo TAF de 2015. 

 
 

Gráfico 7 – Comparativo entre o primeiro teste de abdominal de 2014 e o segundo de 

2015. 

 
 

O gráfico 7 mostra o comparativo do desempenho dos cadetes no teste de abdominal 

realizado no primeiro TAF de 2014 e no segundo de 2015. Observou-se que no primeiro teste 

de 2014 os cadetes obtiveram melhores notas do que no segundo de 2015. Uma provável 

justificativa para esse resultado é o fato de que para alcançar a menção excelente no abdominal 

realizado pelos cadetes do sexo masculino, no TAF de 2014, foram exigidos 48 abdominais, 

para a menor faixa etária e 40 para a maior e para o sexo feminino eram exigidos 38 abdominais 

para a menor faixa etária e 32 para a maior. Enquanto para alcançar a menção excelente no 

abdominal do TAF de 2015 os cadetes do sexo masculino deveriam realizar 58 abdominais na 

menor faixa etária e 52 na maior e para o sexo feminino eram exigidos 54 abdominais na menor 

faixa etária e 48 na maior. Dessa forma pode-se concluir que o teste de abdominal aplicado no 

TAF de 2015 exigiu um melhor condicionamento físico e desempenho do cadete para se 

alcançar a nota máxima. 
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Gráfico 8 – Comparativo entre a corrida no primeiro TAF de 2014 e o segundo de 

2015. 

 
 

O gráfico 8 mostra o comparativo do desempenho dos cadetes no teste da corrida 

aeróbica realizada no primeiro TAF de 2014 e no segundo de 2015. Observou-se que no 

primeiro teste de 2014 os cadetes obtiveram melhores notas do que no segundo de 2015. Para 

alcançar o índice acima do insuficiente, no TAF de 2014, os cadetes do sexo masculino, na 

menor faixa etária, deveriam realizar os 3300m da corrida com uma velocidade média de no 

mínimo 100 metros a cada 31,51 segundos e os da última faixa etária, no mínimo 34,24 

segundos para os mesmos 100 metros. As cadetes na menor faixa etária, para obter a nota acima 

do insuficiente, deveriam realizar o percurso de 2900m com velocidade média de no mínimo 

100 metros a cada 35,86 segundos e as da última faixa etária, no mínimo 100 metros a cada 

38,96 segundos. 

Já no segundo TAF de 2015 para os cadetes do sexo masculino, na menor faixa etária, 

alcançarem um índice acima do insuficiente, deveriam realizar o percurso de 2700 metros com 

velocidade média de no mínimo 100 metros a cada 26,66 segundos e os da última faixa etária, 

no mínimo 100 metros a cada 30 segundos As cadetes na menor faixa etária para obter a nota 

acima do insuficiente, deveriam realizar o percurso previsto com velocidade média de no 

mínimo 100 metros a cada 32,22 segundos e as da última faixa etária, no mínimo 100 metros a 

cada 36,25 segundos. 

Com base nos dados acima mencionados pode-se concluir que uma provável 

justificativa para que os resultados da corrida do primeiro TAF de 2014 terem sido melhores 

que os do segundo de 2015 foi o fato de que para alcançar um índice acima do insuficiente no 

TAF de 2015 os cadetes deveriam realizar o percurso previsto na corrida com velocidade média 

maior do que a exigida na corrida do TAF de 2014. 
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Outra provável explicação para esse resultado foi que, no questionário respondido 

pelos cadetes, dentre os exercícios avaliados nos TAFs aplicados em 2015, 34,2% informaram 

ter mais dificuldades na corrida. Verificou-se também que 65,8% dos cadetes responderam que 

as sessões de educação física realizadas semanalmente não foram suficientes para se atingir um 

bom resultado no TAF e 31,6% afirmaram não praticarem nenhum exercício físico fora do 

horário de expediente da Academia. 

 

Gráfico 9 – Comparativo entre o primeiro teste de natação de 2014 e o segundo de 

2015. 

 
 

O gráfico 9 mostra o comparativo do desempenho dos cadetes no teste de natação 

realizado no primeiro TAF de 2014 e no segundo de 2015. Observou-se que no primeiro teste 

de 2014 os cadetes obtiveram melhores notas do que no segundo de 2015. Para alcançar o índice 

excelente, no TAF de 2014, os cadetes do sexo masculino, na menor faixa etária, deveriam 

realizar os 100 metros da natação em até 1 minuto e 25 segundos, ou seja, uma média de 50 

metros a cada 42,5 segundos e os da última faixa etária, até 1 minuto e 55 segundos, que 

corresponde a uma média de 50 metros a cada 57,5 segundos. As cadetes na menor faixa etária, 

para obter uma nota considerada excelente, deveriam realizar o teste de natação em até 1 minuto 

e 45 segundos, ou seja, média de 50 metros a cada 52,5 segundos e as da última faixa etária, até 

2 minutos e 15 segundos, média de 50 metros a cada 67,5 segundos. 

Já no segundo TAF de 2015 para os cadetes do sexo masculino, na menor faixa etária, 

alcançarem um índice considerado excelente, deveriam realizar os 50 metros da natação em 

menos de 33 segundos e os da última faixa etária, em menos de 36 segundos. As cadetes na 

menor faixa etária, para obter uma nota excelente, deveriam realizar o teste de natação em 

menos de 35 segundos e as da última faixa etária, em menos de 38 segundos. 
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Dessa forma pode-se concluir que para alcançar um índice considerado excelente no 

teste de natação do TAF realizado em 2015 exige do militar melhor desempenho e 

condicionamento físico em relação a natação do TAF de 2014. 

Outra provável explicação para esse resultado foi que, no questionário respondido 

pelos cadetes, dentre os exercícios avaliados nos TAFs aplicados em 2015, a maioria, 36,8% 

informaram ter mais dificuldades no teste de natação. Verificou-se também que 65,8% dos 

cadetes responderam que as sessões de educação física realizadas semanalmente não foram 

suficientes para se atingir um bom resultado no TAF e 31,6% afirmaram não praticarem 

nenhum exercício físico fora do horário de expediente da Academia.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os exercícios analisados, aquele onde os cadetes tiveram as melhores notas foi 

o teste de abdominal realizado no primeiro TAF de 2014. 

Após análise dos exercícios em comum do primeiro TAF de 2014 e do segundo de 

2015, verificou-se que os cadetes tiveram as piores notas no teste de natação realizado em 2015. 

Uma provável explicação para a maioria dos cadetes não terem alcançados boas notas 

no teste de natação realizado no segundo TAF de 2015, além das mencionadas na discussão, é 

o fato do intervalo de tempo ser de apenas um segundo de uma nota para outra para as notas 

entre 6 e 10. 

Comparados os resultados dos exercícios em comum do primeiro TAF de 2014 e do 

segundo de 2015, observou-se que nos testes realizados no primeiro TAF de 2014.as notas dos 

cadetes foram sempre melhores que as dos realizados no segundo TAF de 2015. 
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APÊNDICE A 

Questionário sobre o Teste de Avaliação Física - TAF no CFOBM 

1) Você é Cadete de qual Estado?   (   ) Amapá       (   ) Roraima 

 

2) Sexo?   (   ) Masculino      (   ) Feminino 

 

3) Qual sua idade?   ______ Anos 

 

4) Qual o Teste Físico você tem mais dificuldades, de acordo com a tabela do TAF do CBMRR? 

(   ) Corrida   (   ) Natação 100m   (   ) Natação 50m   (   ) Flexão no solo   (   ) Barra fixa               

(   ) Abdominal 

 

5) Qual o Teste Físico você tem mais dificuldades, de acordo com a tabela do TAF da APICS? 

(   ) Corrida   (   ) Natação   (   ) Flexão no solo   (   ) Barra fixa   (   ) Abdominal 

(   ) Shuttle Run 

 

6) Você pratica algum exercício físico FORA do horário de expediente da Academia? 

(   ) Não       (   ) Sim, uma vez por semana        (   ) Sim, duas vezes por semana         (   ) Sim, 

mais de duas vezes por semana 

 

7) Se pratica algum exercício físico FORA do expediente da academia, qual dos exercícios 

abaixo você mais realiza? 

(   ) Caminhada      (   ) Corrida          (   ) Natação          (   ) Musculação         (   ) Outros 

 

8) Na sua opinião, o bom condicionamento físico é importante para as atividades exercidas pelo 

Bombeiro? 

(   ) Sim                           (   ) Não 

 

9) Você concorda com a prática de exercícios físicos no horário do expediente do quartel para 

melhorar ou manter o condicionamento físico do militar?  

(   ) Sim                           (   ) Não 

 

10) Na sua opinião, é importante que os militares da corporação sejam, regularmente, avaliados 

fisicamente após a conclusão dos cursos de formação ou aperfeiçoamento? 

(   ) Não   (   ) Sim, uma vez por ano   (   ) Sim, duas vezes ao ano   (   ) Sim, mas de duas vezes 

ao ano 

 

11) Quantos TAFs deveriam ser aplicados no CFOBM por ano letivo? 

(  ) Nenhum    (   ) Um     (   )Dois      (   ) Três    (   ) Mais de três  

 

12) Na sua opinião, os Testes de Avaliação Física (TAF) incentivam os militares a praticarem 

exercícios físicos? 

(   ) Sim                           (   ) Não 

 

13) Você considera suficiente o número de sessões de educação física POR SEMANA na 

Academia para um bom desempenho no TAF? 

(   ) Sim                           (   ) Não 
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14) Os militares que tiveram alguma nota abaixo da média (Cinco) em algum exercício do TAF 

deveriam participar de aulas de reforço fora do expediente da Academia? 

(   ) Sim                           (   ) Não
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ANEXO A  
Quadro 1 – Pontuação atribuída à prova de abdominal – masculino 

Fonte: Instrução Normativa 001 do CBMRR (2011)

Idade 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 43 44 a 47 48 a 51 PONTOS 

R
ep

et
iç

õ
es

 

50 46 44 42 38 36 34 100 

48 44 42 40 36 34 32 95 

46 42 40 38 34 32 30 90 

44 40 38 36 32 30 28 85 

42 38 36 34 30 28 26 80 

40 36 34 32 28 26 24 75 

38 34 32 30 26 24 22 70 

36 32 30 28 24 22 20 65 

34 30 28 26 22 20 18 60 

32 28 26 24 20 18 16 55 

30 26 24 22 18 16 14 50 

28 24 22 20 16 14 12 45 

26 22 20 18 14 12 10 40 

24 20 18 16 12 10 08 35 

22 18 16 14 10 08 06 30 

20 16 14 12 08 06 04 25 

18 14 12 10 06 04 02 20 

16 12 10 08 04 02 01 15 

14 10 08 06 02 01 - 10 

12 08 06 04 01 - - 05 
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ANEXO B  

Quadro 2 – Pontuação atribuída à prova de abdominal – feminino 

Fonte: Instrução Normativa 001 do CBMRR (2011)

Idade 18 a 21 22 a 26 27 a 30 31 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 PONTOS 

R
ep

et
iç

õ
es

 

40 38 36 34 30 28 26 100 

38 36 34 32 28 26 24 95 

36 34 32 30 26 24 22 90 

34 32 30 28 24 22 20 85 

32 30 28 26 22 20 18 80 

30 28 26 24 20 18 16 75 

28 26 24 22 18 16 14 70 

26 24 22 20 16 14 12 65 

24 22 20 18 14 12 10 60 

22 20 18 16 12 10 08 55 

20 18 16 14 10 08 06 50 

18 16 14 12 08 06 04 45 

16 14 12 10 06 04 02 40 

14 12 10 08 04 02 01 35 

12 10 08 06 02 01 - 30 

10 08 06 04 01 - - 25 

08 06 04 02 - - - 20 

06 04 02 01 - - - 15 

04 02 01 - - - - 10 
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ANEXO C  

Quadro 3 – Pontuação atribuída à prova da corrida de 3300m – masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instrução Normativa 001 do CBMRR (2011)

Idade 18 a 24 anos  25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos PONTOS 

T
em

p
o

 e
m

 m
in

u
to

s 
e 

se
g

u
n

d
o

s 
Até 12:20 Até 12:50 Até 13:20 Até 13:50 200 

12:21 a 12:30 12:51 a 13:00 13:21 a 13:30 13:51 a 14:00 195 

12:31 a 12:40 13:01 a 13:10 13:31 a 13:40 14:01 a 14:10 190 

12:41 a 12:50 13:11 a 13:20 13:41 a 13:50 14:11 a 14:20 185 

12:51 a 13:00 13:21 a 13:30 13:51 a 14:00 14:21 a 14:30 180 

13:01 a 13:10 13:31 a 13:40 14:01 a 14:10 14:31 a 14:40 175 

13:11 a 13:20 13:41 a 13:50 14:11 a 14:20 14:41 a 14:50 170 

13:21 a 13:30 13:51 a 14:00 14:21 a 14:30 14:51 a 15:00 165 

13:31 a 13:40 14:01 a 14:10 14:31 a 14:40 15:01 a 15:10 160 

13:41 a 13:50 14:11 a 14:20 14:41 a 14:50 15:11 a 15:20 155 

13:51 a 14:00 14:21 a 14:30 14:51 a 15:00 15:21 a 15:30 150 

14:01 a 14:20 14:31 a 14:50 15:01 a 15:20 15:31 a 15:50 145 

14:21 a 14:40 14:51 a 15:10 15:21 a 15:40 15:51 a 16:10 140 

14:41 a 15:00 15:11 a 15:30 15:41 a 16:00 16:11 a 16:30 135 

15:01 a 15:20 15:31 a 15:50 16:01 a 16:20 16:31 a 16:50 130 

15:21 a 15:40 15:51 a 16:10 16:21 a 16:40 16:51 a 17:10 125 

15:41 a 16:00 16:11 a 16:30 16:41 a 17:00 17:11 a 17:30 120 

16:01 a 16:20 16:31 a 16:50 17:01 a 17:20 17:31 a 17:50 115 

16:21 a 16:40 16:51 a 17:10 17:21 a 17:40 17:51 a 18:10 110 

16:41 a 17:00 17:11 a 17:30 17:41 a 18:00 18:11 a 18:30 105 

17:01 a 17:20 17:31 a 17:50 18:01 a 18:20 18:31 a 18:50 100 

17:21 a 18:00 17:51 a 18:30 18:21 a 19:00 18:51 a 19:30 90 

18:01 a 18:40 18:31 a 19:10 19:01 a 19:40 19:31 a 20:10 80 

18:41 a 19:20 19:11 a 19:50 19:41 a 20:20 20:11 a 20:50 70 

19:21 a 20:00 19:51 a 20:30 20:21 a 21:00 20:51 a 21:30 60 

20:01 a 20:40 20:31 a 21:10 21:01 a 21:40 21:31 a 22:10 50 

20:41 a 21:20 21:11 a 21:50 21:41 a 22:20 22:11 a 22:50 40 

21:21 a 22:00 21:51 a 22:30 22:21 a 23:00 22:51 a 23:30 30 

22:01 a 22:40 22:31 a 23:10 23:01 a 23:40 23:31 a 24:10 20 

22:41 a 23:20 23:11 a 23:50 23:41 a 24:20 24:11 a 24:50 10 

23:21 a 24:00 23:51 a 24:30 24:21 a 25:00 24:51 a 25:30 5 

> 24:01 > 24:31 > 25:01 > 25:31 0 
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ANEXO D  

Quadro 4 – Pontuação atribuída à prova da corrida de 2900m – feminino 

Idade 18 a 21 anos 22 a 26 anos 27 a 30 anos 31 a 34 anos PONTOS 

T
em

p
o

 e
m

 m
in

u
to

s 
e 

se
g

u
n

d
o

s 

Até 12:20 Até 12:50 Até 13:20 Até 13:50 200 

12:21 a 12:30 12:51 a 13:00 13:21 a 13:30 13:51 a 14:00 195 

12:31 a 12:40 13:01 a 13:10 13:31 a 13:40 14:01 a 14:10 190 

12:41 a 12:50 13:11 a 13:20 13:41 a 13:50 14:11 a 14:20 185 

12:51 a 13:00 13:21 a 13:30 13:51 a 14:00 14:21 a 14:30 180 

13:01 a 13:10 13:31 a 13:40 14:01 a 14:10 14:31 a 14:40 175 

13:11 a 13:20 13:41 a 13:50 14:11 a 14:20 14:41 a 14:50 170 

13:21 a 13:30 13:51 a 14:00 14:21 a 14:30 14:51 a 15:00 165 

13:31 a 13:40 14:01 a 14:10 14:31 a 14:40 15:01 a 15:10 160 

13:41 a 13:50 14:11 a 14:20 14:41 a 14:50 15:11 a 15:20 155 

13:51 a 14:00 14:21 a 14:30 14:51 a 15:00 15:21 a 15:30 150 

14:01 a 14:20 14:31 a 14:50 15:01 a 15:20 15:31 a 15:50 145 

14:21 a 14:40 14:51 a 15:10 15:21 a 15:40 15:51 a 16:10 140 

14:41 a 15:00 15:11 a 15:30 15:41 a 16:00 16:11 a 16:30 135 

15:01 a 15:20 15:31 a 15:50 16:01 a 16:20 16:31 a 16:50 130 

15:21 a 15:40 15:51 a 16:10 16:21 a 16:40 16:51 a 17:10 125 

15:41 a 16:00 16:11 a 16:30 16:41 a 17:00 17:11 a 17:30 120 

16:01 a 16:20 16:31 a 16:50 17:01 a 17:20 17:31 a 17:50 115 

16:21 a 16:40 16:51 a 17:10 17:21 a 17:40 17:51 a 18:10 110 

16:41 a 17:00 17:11 a 17:30 17:41 a 18:00 18:11 a 18:30 105 

17:01 a 17:20 17:31 a 17:50 18:01 a 18:20 18:31 a 18:50 100 

17:21 a 18:00 17:51 a 18:30 18:21 a 19:00 18:51 a 19:30 90 

18:01 a 18:40 18:31 a 19:10 19:01 a 19:40 19:31 a 20:10 80 

18:41 a 19:20 19:11 a 19:50 19:41 a 20:20 20:11 a 20:50 70 

19:21 a 20:00 19:51 a 20:30 20:21 a 21:00 20:51 a 21:30 60 

20:01 a 20:40 20:31 a 21:10 21:01 a 21:40 21:31 a 22:10 50 

20:41 a 21:20 21:11 a 21:50 21:41 a 22:20 22:11 a 22:50 40 

21:21 a 22:00 21:51 a 22:30 22:21 a 23:00 22:51 a 23:30 30 

22:01 a 22:40 22:31 a 23:10 23:01 a 23:40 23:31 a 24:10 20 

22:41 a 23:20 23:11 a 23:50 23:41 a 24:20 24:11 a 24:50 10 

23:21 a 24:00 23:51 a 24:30 24:21 a 25:00 24:51 a 25:30 5 

> 24:01 > 24:31 > 25:01 > 25:31 0 

 Fonte: Instrução Normativa 001 do CBMRR (2011)
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ANEXO E 

Quadro 5 – Pontuação atribuída à prova de natação 100m – masculino 

Fonte: Instrução Normativa 001 do CBMRR (2011)

Idade 18 a 24 anos  25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos PONTOS 
T

em
p

o
 e

m
 m

in
u

to
s 

e 
se

g
u

n
d

o
s 

Até  1’20” Até 1’30” Até 1’40” Até 1’50” 100 

1’21” a 1’25” 1’31” a 1’35” 1’41” a 1’45” 1’51” a 1’55” 95 

1’26” a 1’30”  1’36” a 1’40” 1’46” a 1’50” 1’56” a 2’00” 90 

1’31” a 1’35” 1’41” a 1’45” 1’51” a 1’55” 2’01” a 2’05” 85 

1’36” a 1’40” 1’46” a 1’50” 1’56” a 2’00”   2’06” a 2’10” 80 

1’41” a 1’45” 1’51” a 1’55” 2’01” a 2’05” 2’11” a 2’15” 75 

1’46” a 1’50” 1’56” a 2’00” 2’06” a 2’10” 2’16” a 2’20” 70 

1’51” a 1’55” 2’01” a 2’05” 2’11” a 2’15” 2’21” a 2’25” 65 

1’56” a 2’00” 2’06” a 2’10” 2’16” a 2’20” 2’26” a 2’30” 60 

2’01” a 2’05” 2’11” a 2’15” 2’21” a 2’25” 2’31” a 2’35” 55 

2’06”  a 2’10” 2’16” a 2’20” 2’26” a 2’30” 2’36” a 2’40” 50 

2’11” a 2’20” 2’21” a 2’30” 2’31” a 2’40” 2’41” a 2’50” 45 

2’21” a 2’30” 2’31” a 2’40” 2’41” a 2’50” 2’51” a 3’00” 40 

2’31” a 2’40” 2’41” a 2’50” 2’51” a 3’00” 3’01” a 3’10” 35 

2’41” a 2’50” 2’51” a 3’00” 3’01” a 3’10” 3’11” a 3’20” 30 

2’51” a 3’00” 3’01” a 3’10” 3’11” a 3’20” 3’21” a 3’30” 25 

3’01” a 3’10” 3’11” a 3’20” 3’21” a 3’30” 3’31” a 3’40” 20 

3’11” a 3’20” 3’21” a 3’30” 3’31” a 3’40” 3’41” a 3’50” 15 

3’21” a 3’30” 3’31” a 3’40” 3’41” a 3’50” 3’51” a 4’00” 10 

3’31” a 3’40” 3’41” a 3’50” 3’51” a 4’00” 4’01” a 4’10” 5 

≥ 3’41” ≥3’51” ≥4’01” ≥4’11”  00 
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ANEXO F 

Quadro 6 – Pontuação atribuída à prova de natação 100m – feminino 

Fonte: Instrução Normativa 001 do CBMRR (2011)

Idade 18 a 21 anos  22 a 26 anos 27 a 30 anos 31 a 34 anos PONTOS 
T

em
p

o
 e

m
 m

in
u

to
s 

e 
se

g
u

n
d

o
s 

Até 1’40” Até 1’50” Até 2’00” Até 2’10”  100 

1’41” a 1’45” 1’51” a 1’55” 2’01” a 2’05” 2’11” a 2’15” 95 

1’46” a 1’50” 1’56” a 2’00” 2’06” a 2’10” 2’16” a 2’20” 90 

1’51” a 1’55” 2’01” a 2’05” 2’11” a 2’15” 2’21” a 2’25” 85 

1’56” a 2’00” 2’06” a 2’10” 2’16” a 2’20” 2’26” a 2’30” 80 

2’01” a 2’05” 2’11” a 2’15” 2’21” a 2’25” 2’31” a 2’35” 75 

2’06” a 2’10” 2’16” a 2’20” 2’26” a 2’30” 2’36” a 2’40” 70 

2’11” a 2’15” 2’21” a 2’25” 2’31” a 2’35” 2’41” a 2’45” 65 

2’16” a 2’20” 2’26” a 2’30” 2’36” a 2’40” 2’46” a 2’50” 60 

2’21” a 2’25” 2’31” a 2’35” 2’41” a 2’45” 2’51” a 2’55” 55 

2’26” a 2’30” 2’36” a 2’40” 2’46” a 2’50” 2’56” a 3’00” 50 

2’31” a 2’40” 2’41” a 2’50” 2’51” a 3’00” 3’01” a 3’10” 45 

2’41” a 2’50” 2’51” a 3’00” 3’01” a 3’10” 3’11” a 3’20” 40 

2’51” a 3’00” 3’01” a 3’10” 3’11” a 3’20” 3’21” a 3’30” 35 

3’01” a 3’10” 3’11” a 3’20” 3’21” a 3’30” 3’31” a 3’40” 30 

3’11” a 3’20” 3’21” a 3’30” 3’31” a 3’40” 3’41” a 3’50” 25 

3’21” a 3’30” 3’31” a 3’40” 3’41” a 3’50” 3’51” a 4’00” 20 

3’31” a 3’40” 3’41” a 3’50” 3’51” a 4’00” 4’01” a 4’10” 15 

3’41” a 3’50” 3’51” a 4’00” 4’01” a 4’10” 4’11” a 4’20” 10 

3’51” a 4’00” 4’01” a 4’10” 4’11” a 4’20” 4’21” a 4’30” 05 

≥ 4’01” ≥ 4’11” ≥4’21” ≥4’31”  00 
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ANEXO G 

Quadro 7 – Pontuação atribuída à prova de abdominal 

MASCULINO 

Faixa Etária 

Pontos 

10  

(dez) 

9 

(nove) 

8 

(oito) 

7 

(sete) 

6 

(seis) 

5 

(cinco) 

4 

(quatro) 

3 

(três) 

2 

(dois) 

1 

(um) 

18 – 22 58 57-55 54-52 51-49 48-46 45-42 41-38 37-34 33-30 29-26 

23 – 27 56 55-53 52-50 49-47 46-44 43-40 39-36 35-32 31-28 27-24 

28 – 32 54 53-51 50-48 47-45 44-42 41-38 37-34 33-30 29-26 25-22 

33 – 37 52 51-49 48-46 45-43 42-40 39-36 35-32 31-28 27-24 23-20 

38 – 42 50 49-47 46-44 43-41 40-38 37-34 33-30 29-26 25-22 21-18 

43 – 47 48 47-45 44-42 40-38 37-35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-15 

48 acima 44 43-40 39-36 35-32 31-28 27-23 22-18 17-13 12-08 07-03 

FEMININO 

Faixa Etária 

Pontos 

10 

(dez) 

9 

(nove) 

8 

(oito) 

7 

(sete) 

6 

(seis) 

5 

(cinco) 

4 

(quatro) 

3 

(três) 

2 

(dois) 

1 

(um) 

18 – 22 54 53-51 50-48 47-45 44-42 41-38 37-34 33-30 29-26 25-15 

23 – 27 52 51-49 48-46 45-43 42-40 39-36 35-32 31-28 27-24 23-13 

28 – 32 50 49-47 46-44 43-41 40-38 37-34 33-30 29-26 25-22 21-11 

33 – 37 48 47-45 44-42 41-39 38-36 35-32 31-28 27-24 23-20 19-09 

38 – 42 46 45-43 42-40 39-37 36-34 33-30 29-26 25-22 21-18 17-07 

43 – 47 44 43-41 40-38 37-35 34-32 31-28 27-24 23-20 19-16 15-05 

48 acima 40 39-36 35-32 31-28 27-23 22-18 17-13 12-08 07-03- 02-01 

Fonte: Portaria n° 30 da APICS (2010)
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ANEXO H 

Quadro 8 – Pontuação atribuída à prova de corrida 

MASCULINO (12min) / FEMININO (14min30seg) 

Faixa Etária 

Pontos 

10 

(dez) 

9 

(nove) 

8 

(oito) 

7 

(sete) 

6 

(seis) 

5 

(cinco) 

4 

(quatro) 

3 

(três) 

2 

(dois) 

1 

(um) 

18 – 22 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2200 

23 – 27 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2100 

28 – 32 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2000 

33 – 37 2900 2800 2700 2600   2500 2400 2300 2200   2100 1900 

38 – 42 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1800 

43 – 47 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1600 

48 acima 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 

Fonte: Portaria n° 30 da APICS (2010)
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ANEXO I 

Quadro 9 – Pontuação atribuída à prova de natação 50m 

MASCULINO 

Faixa 

Etária 

Pontos 

10 

(dez) 

9 

(nove) 

8 

(oito) 

7 

(sete) 

6 

(seis) 

5 

(cinco) 

4 

(quatro) 

3 

(três) 

2 

(dois) 

1 

(um) 

18 - 22 32" 33" 34" 35" 36" 37"- 39" 40"- 42" 43"- 45" 46" - 48" 1' 

23 - 27 33" 34" 35" 36" 37" 38"- 40" 41"- 43" 44"- 46" 47"- 49" 1'05" 

28 - 32 34" 35" 36" 37" 38" 39"- 41" 42"- 44" 45"- 47" 48"- 50" 1'10" 

33 - 37 35" 36" 37" 38" 39" 40"- 42" 43"- 45" 46"- 48" 49"- 51" 1'15" 

38 - 42 36" 37" 38" 39" 40" 41"- 43" 44" - 46" 47"- 49" 50"- 52" 1'20" 

43 - 47 37" 38" 39" 40" 41" 42"- 44"  45"-  47" 48"- 50" 51"- 53" 1'25" 

48 acima 38" 39" 40" 41" 42" 43"- 46" 47" - 50" 51"- 54" 55"- 58" 1'30" 

FEMININO 

Faixa 

Etária 

Pontos 

10 

(dez) 

9 

(nove) 

8 

(oito) 

7 

(sete) 

6 

(seis) 

5 

(cinco) 

4 

(quatro) 

3 

(três) 

2 

(dois) 

1 

(um) 

18 - 22 34" 35" 36" 37" 38" 39"- 41" 42"- 44" 45"- 47" 48"- 50" 1'05" 

23 - 27 35" 36" 37" 38" 39" 40"- 42" 43"- 45" 46"- 48"   49"- 51" 1'10" 

28 - 32 36" 37" 38" 39"     40" 41"- 43" 44"- 46" 47"- 49" 50"- 52" 1'15" 

33 - 37 37" 38" 39" 40" 41" 42"- 44"  45"-  47" 48"- 50" 51"- 53" 1'20" 

38 - 42 38" 39"   40" 41" 42" 43"- 45" 46"- 48"  49"- 51" 52"- 54" 1'25" 

43 - 47 39"   40" 41" 42" 43" 44" - 46" 47"- 49" 50"- 52" 53"- 55" 1'30" 

48 acima   40" 41" 42" 43" 44" 45"-  48" 49"- 52" 53"- 56" 57"- 1' 1'35" 

Fonte: Portaria n° 30 da APICS (2010) 

 


