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CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL  
EDITAL Nº 011/2012 

 
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INS CRIÇÃO NA CONDIÇÃO 

DE DOADOR DE SANGUE 
 

 

 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 
 

Nº INSCRIÇÃO: ________________________ 
 

CARGO: ____________________________ 
 

RG: _________________________________ 
 

CPF: _______________________________ 

  

Solicito isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Concurso Público de Guarda 
Municipal – Edital 011/2012, da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Capítulo V - Das 
Inscrições, do Edital de Abertura do certame. 
 
Envio anexo a este formulário os seguintes documentos: 
 - 01 cópia, autenticada, de cada um dos comprovantes de doação de sangue, realizados no 
período de 15 de janeiro de 2011 a 15 de julho de 2012 , conforme abaixo: 
  

Data do comprovante 01: ______/______/______ 
 

Data do comprovante 02: ______/______/______ 
 

Data do comprovante 03: ______/______/______ 
 

 

Atesto serem verídicas as informações e documentos anexos a este formulário e tenho ciência 
de que, caso seja indeferida esta solicitação, deverei efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
conforme descrito no Capítulo V, no item 15 e seus subitens. 

 
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO: 

03 de agosto de 2012  

 

 

 

 

 

Data: ______/______/______ 
  

 

 Assinatura 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 

CONCURSO PÚBLICO GUARDA MUNICIPAL  – EDITAL 011/201 2 
 

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE 
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CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL  
EDITAL Nº 011/2012 

 
 

ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
PORTUGUÊS:  
- Ortografia. 
- Acentuação gráfica.  
- Flexão nominal e verbal.  
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.  
- Emprego de tempos e modos verbais.  
- Vozes do verbo.  
- Concordância nominal e verbal.  
- Regência nominal e verbal.  
- Ocorrência da crase.  
- Pontuação.  
- Interpretação de texto. 
 
MATEMÁTICA:  
- Conceitos dos diferentes tipos de números: naturais, inteiros e racionais.  
- Procedimentos de cálculos: exato e/ou aproximado, mental e/ou escrito.  
- Diferentes unidades de medidas: transformações e resolução de problemas.  
- Estimativa e probabilidade.  
- Leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos.  
- Problemas envolvendo as quatro operações fundamentais.  
- Regra de três.  
- Porcentagem: cálculo e estimativa.  
- Raciocínio lógico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
- Atualidades:  Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos no Brasil, 

veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em meios de 
comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão.   Ética Profissional no Serviço 
Público.    

- Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos 
e garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes.    

- Noções De Direito Penal:  Lei Orgânica do Município de Campinas: Artigos 131 e 132.  Dos crimes 
contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
- Noções de Primeiros Socorros. 
- Lei Orgânica do Município (arts. 1 a 5, arts. 123 a 149, art. 204) e as alterações vigentes. 
- Lei nº 6.497 de 06 de junho de 1991 e as alterações vigentes 
- Lei nº 13.282, de 4 de abril de 2008 e as alterações vigentes. 
- Decreto nº 16.612, de 30 de Março de 2009 e as alterações vigentes. 
- Decreto nº 16.643, de 04 de Maio de 2009 (arts 1º ao 10) e as alterações vigentes. 
- Decreto nº 17.309, de 20 de Abril de 2011 e as alterações vigentes. 
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CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL  
EDITAL Nº 011/2012 

 
 

ANEXO IV 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
 
O Teste de Aptidão Física será composto por uma bateria de provas, que visa determinar o perfil de aptidão 
física do candidato ao cargo de Guarda Municipal, obedecendo a critérios científicos de validade e 
objetividade. 
 
As variáveis mensuradas serão analisadas através de 05 (cinco) provas, que envolvem as seguintes 
habilidades motoras, com suas respectivas conceituações: 
- Agilidade - Capacidade de mudar de direção no menor tempo possível, com alteração de seu centro de 

gravidade, em determinado ritmo e coordenação de segmentos. 
- Equilíbrio e Ritmo –  Capacidade de executar movimentos sem alteração da performance, mesmo com 

mudança do centro de gravidade em determinada velocidade. 
- Força e Potência Muscular –  Capacidade de produzir tensão, resultado da contração muscular, 

executado em determinado tempo, levando ao movimento corporal. 
- Potência Anaeróbica Analítica –  Capacidade de produzir energia e movimentos em curta e curtíssima 

duração. 
 
Prova 1 - FLEXÃO ABDOMINAL COM OS JOELHOS FLEXIONAD OS – 01 (um) minuto 
Resistência abdominal (ambos os sexos). 
O candidato se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com o corpo inteiramente estendido, bem como os 
braços, no prolongamento do corpo, acima da cabeça, tocando o solo.  A prova será iniciada com as 
palavras: “ATENÇÃO, POSIÇÃO, COMEÇAR ”.  Através de contração da musculatura abdominal, o 
candidato adotará a posição sentada, flexionando simultaneamente os joelhos.  É requisito para a 
execução correta do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e 
ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos, durante a flexão.  Em seguida, o candidato 
retorna à posição inicial, até que toque o solo com as mãos, completando um movimento, quando então 
poderá dar início à execução de novo movimento.  Quando encerrar o tempo, o avaliador interromperá a 
execução com a palavra “CESSOU”. 

 MASCULINO FEMININO  
 Numero de flexões Pontos Numero de flexões Pontos  
 De 0 a 20 Eliminado De 0 a 14 Eliminado  
 De 21 a 24 50 De 15 a 18 50  
 De 25 a 28 60 De 19 a 22 60  
 De 29 a 32 70 De 23 a 26 70  
 De 33 a 36 80 De 27 a 30 80  
 De 37 a 40 90 De 31 a 34 90  
 Igual ou superior a 41 100 Igual ou superior a 35 100  
      
      

Prova 2 –  CORRIDA 50 (cinquenta) METROS 
O candidato deverá desenvolvê-lo em pista de atletismo ou em área de superfície lisa e demarcada. Este é 
um teste máximo de velocidade, devendo o avaliado passar a faixa de chegada, dentro de sua capacidade 
total. A posição de saída exige afastamento ântero-posterior das pernas, devendo o pé da frente estar o 
mais próximo possível da marca de largada (saída). A voz de comando para a largada será: “ATENÇÃO, 
POSIÇÃO, JÁ ”.  sendo o cronômetro acionado no "JÁ"  e parado no momento em que o avaliado cruzar a 
marca de chegada. O resultado desse teste corresponderá ao tempo de percurso dos 50 metros, com 
precisão de centésimo de segundo. 

 MASCULINO FEMININO  
 Tempo (segundos) Pontos Tempo (segundos) Pontos  
 Igual ou mais que 9”50 Eliminado Igual ou mais que 9”50 Eliminado  
 De 9”49 a 8”85 50 De 9”49 a 8”85 50  
 De 8”84 a 8”20 60 De 8”84 a 8”20 60  
 De 8”19 a 7”55 70 De 8”19 a 7”55 70  
 De 7”54 a 6”90 80 De 7”54 a 6”90 80  
 De 6”89 a 6”25 90 De 6”89 a 6”25 90  
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 Igual ou Menos que 6”24  100 Igual ou Menos que 6”24  100  
      
      

Prova 3 (a)  –   MASCULINO: BARRA FIXA 
O candidato, se posicionará sob a barra horizontal fixa.  Em seguida, deverá empunhá-la com a pegada 
em pronação, com os dedos polegares envolvendo-a (palmas das mãos para frente), braços totalmente 
estendidos; as mãos deverão permanecer com um afastamento entre si correspondente à largura dos 
ombros e o corpo deverá estar estático; braços totalmente estendidos; corpo suspenso, sem que os pés 
estejam apoiados no solo ou nas traves de sustentação da barra.  Após o comando de “INICIAR” , o 
candidato deverá executar uma flexão dos braços na barra até que o queixo ultrapasse completamente a 
barra (estando a cabeça na posição natural, sem hiperextensão do pescoço) e, imediatamente, descer o 
tronco até que os cotovelos fiquem completamente estendidos (respeitando as limitações articulares 
individuais), quando será completada uma repetição.  O candidato deverá prosseguir executando 
repetições do exercício sem interrupções do movimento.  O corpo do executante não poderá, em nenhum 
momento, tocar o solo nem os suportes da barra.  O ritmo das flexões de braços na barra é opção do 
candidato; não poderá haver qualquer tipo de impulso, nem balanço das pernas para auxiliar o movimento; 
a contagem de flexões será encerrada no momento em que o candidato largar a barra. 

  MASCULINO    
  Numero de flexões Pontos   
  De zero a 1 Eliminado   
  2 50   
  3 60   
  4 70   
  5 80   
  6 90   
  Igual ou superior a 7 100   
      
      

Prova 3 (b)  –  FEMININO: FLEXÃO DE BRAÇO  -  01 (u m) minuto 
Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo.  O objetivo do teste é verificar o número 
de repetições corretas que a candidata é capaz de executar em 01 (um) minuto.  
A candidata se posicionará sobre o solo, em decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas e 
joelhos apoiados no solo, indicadores paralelos voltados para frente, braços estendidos, com abertura 
entre as mãos um pouco maior que a largura biacromial, pernas flexionadas e unidas e joelhos apoiados 
no chão.  À voz de comando "POSIÇÃO COMEÇAR ", a candidata flexionará os cotovelos, levando o tórax 
a aproximadamente 05 (cinco) centímetros do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o 
solo, exceto as palmas das mãos e os joelhos, devendo em seguida estender os cotovelos totalmente, 
ocasião em que completa um movimento, podendo dar início a uma nova repetição.  O corpo deve 
permanecer ereto durante o teste, sendo que no caso de haver contato de outra parte do corpo (exceto as 
palmas das mãos e os joelhos), com o solo, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento 
dos quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo 
consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele momento.  Durante eventuais 
interrupções do ritmo de execução, a candidata deverá permanecer na posição inicial, com braços 
estendidos.  Ao terminar o tempo o avaliador interromperá a execução com a palavra “CESSOU”.  A maior 
ou menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos fica a critério da 
avaliada. 

  FEMININO   
  Numero de flexões Pontos   
  De 0 a 12 Eliminado   
  De 13 a 16 50   
  De 17 a 20 60   
  De 21 a 24 70   
  De 25 a 28 80   
  De 29 a 32 90   
  Igual ou superior a 33 100   
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Prova 4 -  IMPULSÃO HORIZONTAL 
Ao comando, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha demarcatória inicial, em pé e com pés 
paralelos e sem tocar a linha. Ao comando “INICIAR”,  o candidato deverá, com um único impulso e sem 
corrida de aproximação, saltar à frente a máxima distância possível, buscando ultrapassar o espaço entre 
as linhas demarcatórias inicial e final. A marcação da distância saltada será considerada a distância entre 
a marca inicial e a região mais próxima do corpo do candidato que tocar o solo. Caso não seja atingida a 
marca mínima, será permitida ao avaliado uma segunda tentativa, devendo haver um intervalo de 30 
(trinta) minutos entre uma tentativa e outra. A pontuação do teste de impulsão horizontal será atribuída 
conforme tabela a seguir: 

 MASCULINO FEMININO  
 Distância (metros) Pontos Distância (metros) Pontos   
 Abaixo de 1,59m Eliminado Abaixo de 1,19m Eliminado  
 De 1,60m a 1,69m 50 De 1,20m a 1,29m 50  
 De 1,70m a 1,79m 60 De 1,30m a 1,39m 60  
 De 1,80m a 1,89m 70 De 1,40m a 1,49m 70  
 De 1,90m a 1,99m 80 De 1,50m a 1,59m 80  
 De 2,00m a 2,09m 90 De 1,60m a 1,69m 90  
 Igual ou superior a 2,10 m 100 Igual ou superior a 1,70 m 100  
      
      

Prova 5 – CORRIDA  12 (DOZE) MINUTOS 
O teste deverá ser realizado em terreno plano, com demarcações de 100 em 100 (cem) metros. O 
candidato se posicionará, atrás da linha de largada, aguardando o sinal de partida. Ao sinal do avaliador, o 
candidato iniciará o teste, estabelecendo um ritmo apropriado de corrida, objetivando percorrer a maior 
distância possível em metros, dentro do limite de tempo de 12 (doze) minutos, que será anotada pelo 
avaliador ao término do teste. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do avaliador. "ATENÇÃO!!!", 
"JÁ!!!".   Ao comando "JÁ!!!"  o avaliador acionará o cronômetro. Aos 10 (dez) minutos, será dado um 
apito para ciência dos candidatos, sendo o final do teste sinalizado com 2 (dois) silvos longos, momento 
em que o candidato deverá interromper o esforço e aguardar na pista até que o avaliador constate e faça a 
anotação de sua marca. O candidato não deve interromper a realização do teste, permanecendo, no 
mínimo, ao ritmo de uma caminhada leve. 

 MASCULINO FEMININO  
 Distância (metros) Pontos Distância (metros) Pontos   
 De zero a 2.000m Eliminado De zero a 1600m Eliminado  
 De 2.001m a 2.200m 50 De 1.601m a 1.800m 50  
 De 2.201m a 2.400m 60 De 1.801m a 2.000m 60  
 De 2.401m a 2.600m 70 De 2.001m a 2.200m 70  
 De 2.601m a 2.800m 80 De 2.201m a 2.400m 80  
 De 2.801m a 3.000m 90 De 2.401m a 2.600m 90  
 De 3.001m a 3.200m 95 De 2.601m a 2.800m 95  
 Igual ou superior a 3.201m 100 Igual ou superior a 2.801m 100  
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CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL  
EDITAL Nº 011/2012  

 
 

ANEXO V 
MODELO SUGERIDO DE ATESTADO MÉDICO 

 
 
 
 
 

ATESTADO MÉDICO PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 
 
Atesto que, nesta data, o(a) candidato(a) ______________________________________, portador do RG 

nº ______________ está APTO(A) a realizar, sem restrições, as 05 (cinco) provas descritas no Anexo IV do 

Edital 011/2012 – Guarda Municipal, da Prefeitura Municipal de Campinas, sendo: 

PROVA 1 –  Flexão abdominal com os joelhos flexionados – 01 (um) minuto 

PROVA 2 –  Corrida 50 metros 

PROVA 3 –  Barra fixa (masculino)   /  Flexão de braço – 01 (um) minuto (feminino) 

PROVA 4 –  Impulsão horizontal 

PROVA 5 –  Corrida de 12 minutos 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

Nome legível do médico responsável: ____________________________________________________ 

 

CRM: _______________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura e carimbo do médico) 

 


