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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DIRETORIA DE PESSOAL 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFOPM/2008 

EDITAL N.º 04/DP – PMDF, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008 
 
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

torna públicos o resultado final na prova de redação e o resultado final na primeira etapa do 
concurso, bem como a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) – 2.ª etapa, dos 
candidatos ao concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais 
Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM/2008), para provimento de vagas em 
2008, conforme a seguir especificado. 
1 Resultado final na prova de redação dos candidatos do sexo masculino, na seguinte ordem: 
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova de redação. 
10000928, Alex Bruno Pinto Mattos, 8.95 / 10000919, Anderson Correa Carvalho, 10.00 / 
10000341, Anderson Luiz Lopes de Oliveira, 8.08 / 10002684, Anttoniery Campello, 7.32 / 
10002811, Benefran Junio da Silva Bezerra, 7.62 / 10001722, Bruno Fonseca de Araujo, 8.91 / 
10003631, Bruno Muniz Magalhaes, 8.93 / 10002552, Bruno Neres de Brito, 4.83 / 10002258, 
Carlos Alberto Terencio de Bastos, 9.13 / 10002981, Carlos Cezar Magalhaes Filho, 8.22 / 
10000742, Celso Garcia de Oliveira, 7.17 / 10000904, Charles Lopes Alves Barreto, 7.14 / 
10001803, Cleber Aguiar de Oliveira, 8.14 / 10004035, Daniel Yoshimitsu Kuwae, 9.44 / 
10003301, Danilo Silva Bezerra, 5.62 / 10000449, Diego Rodrigues Aredes, 6.15 / 10000927, 
Edson Mateus de Freitas Junior, 8.61 / 10003577, Eduardo Luis Souza de Athayde Nunes Filho, 
9.81 / 10004979, Eldon Londe Mello Junior, 9.60 / 10000063, Emerson Nilandio da Silva 
Pereira Junior, 7.18 / 10000560, Emilton Brito de Souza, 10.00 / 10003599, Fabio Alecrim 
Franca de Souza, 8.12 / 10001960, Fabio Fraga Schwingel, 10.00 / 10004238, Felipe Honorio 
Gomes de Souza, 8.19 / 10001344, Felipe Joao Siqueira Caetano, 9.20 / 10001827, Fernando 
Dias de Moura, 7.80 / 10001455, Fernando Moreira de Oliveira, 8.07 / 10004018, Frederico 
Franca Soares de Lucca, 5.95 / 10001757, Geovane de Oliveira Lopes, 8.66 / 10000347, Gilberto 
Rique de Alvarenga Ferreira, 7.31 / 10005019, Guilherme Maia Rodrigues Gomes, 7.00 / 
10001079, Gustavo Santana de Oliveira, 9.47 / 10003638, Hamilson Leao Pires de Castro 
Freitas, 5.20 / 10000267, Helton Soares dos Santos, 9.48 / 10000506, Irapuan Alfaia Castellani, 
9.24 / 10001180, Ismael de Miranda Fernandes, 8.22 / 10000146, Joao Pedro Labourdette 
Barros, 8.73 / 10004047, Leonardo Rodrigues Goncalves, 9.12 / 10003432, Luis Feliphe Salles 
Cavalcante, 5.12 / 10004554, Luis Paulo Rodrigues de Carvalho, 9.65 / 10000160, Luiz Carlos 
da Costa Junior, 8.16 / 10003485, Marcelo Bogliolo Piancastelli de Siqueira, 8.40 / 10002098, 
Marcos Eugenio Cabral Alexandre de Morai, 9.05 / 10000133, Marcos Vinicius Ferreira 
Oliveira, 8.12 / 10000388, Marcus Vinicius Santos Costa, 8.20 / 10000383, Michael William 
Dantas Lima, 6.94 / 10001742, Orlando Diego Pinto Braga, 9.03 / 10001478, Paulo Moreira 
Neto, 7.13 / 10000578, Paulo Victor Moraes Areba, 9.85 / 10000423, Paulo Vinicius Roquete 
Mourao, 7.58 / 10002569, Pedro Henrique Berto, 9.50 / 10001858, Plinio Miranda Bueno, 10.00 
/ 10003720, Rafael Marques de Carvalho, 7.04 / 10002321, Rafael Muller Gonçalves, 9.02 / 
10001908, Raphael Carlos das Chagas Gama, 7.08 / 10001642, Raphael Jose Vieira Rocha, 7.00 
/ 10000793, Rener de Miranda Pereira, 9.20 / 10005647, Ricardo Rodovalho Queiroz, 5.56 / 
10002570, Rodolfo Augusto Mota Ribeiro, 9.83 / 10000058, Roger Vinicius de Souza Siqueira, 
9.57 / 10001885, Rogerio Nogueira Carvalho da Silva, 9.84 / 10000331, Ronan Barros Sakayo, 
7.02 / 10005701, Sergio Luiz Campos Brahna, 9.92 / 10005427, Sherman Araujo Vito, 0.00 / 
10005057, Thiago Tamm Lima, 7.00 / 10002796, Tiago Evaristo Moraes, 7.24 / 10002192, 
Tiago Gomes da Silva, 8.29 / 10004902, Victor Hugo Franco, 9.33 / 10002724, Vitri Fava de 
Sousa, 8.88 / 10000585, Wandler Ferraz Camargo, 9.60 / 10000757, Wellington Vinicius 
Oliveira Moura, 8.20 / 10000075, Ygor Alexander Sem Buslik, 9.93 / 10000946, Yves Ramon 
Coelho Borges Carvalho, 7.70. 
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2 Resultado final na prova de redação dos candidatos do sexo feminino, na seguinte ordem: 
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova de redação. 
10000086, Carolina Costa Oliveira Medeiros dos Santos, 7.23 / 10001889, Celina Alves de Lima 
Morais, 8.95 / 10005473, Daniela Coelho Araujo Fernandes, 9.63 / 10003493, Fernanda Mazzilli 
Toscano de Oliveira, 5.75 / 10002405, Laiza Campos de Carvalho, 8.20 / 10004017, Mariana 
Rodrigues Lopes e Silva, 8.40 / 10003356, Silvana de Oliveira Alves, 5.81 / 10001493, Susane 
Granja Neves, 8.20 / 10002124, Thaina Pereira Moura, 10.00. 
3 Resultado final na primeira etapa do concurso dos candidatos do sexo masculino, na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final 
na primeira etapa do concurso. 
10000928, Alex Bruno Pinto Mattos, 65.00, 64 / 10000919, Anderson Correa Carvalho, 77.00, 7 
/ 10000341, Anderson Luiz Lopes de Oliveira, 77.00, 6 / 10002684, Anttoniery Campello, 65.00, 
60 / 10002811, Benefran Junio da Silva Bezerra, 65.00, 65 / 10001722, Bruno Fonseca de 
Araujo, 67.00, 50 / 10003631, Bruno Muniz Magalhaes, 79.00, 3 / 10002552, Bruno Neres de 
Brito, 76.00, 8 / 10002258, Carlos Alberto Terencio de Bastos, 65.00, 59 / 10002981, Carlos 
Cezar Magalhaes Filho, 64.00, 68 / 10000742, Celso Garcia de Oliveira, 70.00, 29 / 10000904, 
Charles Lopes Alves Barreto, 68.00, 44 / 10001803, Cleber Aguiar de Oliveira, 67.00, 54 / 
10004035, Daniel Yoshimitsu Kuwae, 69.00, 30 / 10003301, Danilo Silva Bezerra, 67.00, 55 / 
10000449, Diego Rodrigues Aredes, 69.00, 33 / 10000927, Edson Mateus de Freitas Junior, 
74.00, 17 / 10003577, Eduardo Luis Souza de Athayde Nunes Filho, 68.00, 41 / 10004979, 
Eldon Londe Mello Junior, 66.00, 57 / 10000063, Emerson Nilandio da Silva Pereira Junior, 
75.00, 12 / 10000560, Emilton Brito de Souza, 74.00, 18 / 10003599, Fabio Alecrim Franca de 
Souza, 71.00, 22 / 10001960, Fabio Fraga Schwingel, 70.00, 25 / 10004238, Felipe Honorio 
Gomes de Souza, 66.00, 58 / 10001344, Felipe Joao Siqueira Caetano, 73.00, 19 / 10001827, 
Fernando Dias de Moura, 68.00, 43 / 10001455, Fernando Moreira de Oliveira, 70.00, 26 / 
10004018, Frederico Franca Soares de Lucca, 75.00, 13 / 10001757, Geovane de Oliveira Lopes, 
67.00, 48 / 10000347, Gilberto Rique de Alvarenga Ferreira, 64.00, 71 / 10005019, Guilherme 
Maia Rodrigues Gomes, 67.00, 56 / 10001079, Gustavo Santana de Oliveira, 64.00, 72 / 
10003638, Hamilson Leao Pires de Castro Freitas, 65.00, 63 / 10000267, Helton Soares dos 
Santos, 76.00, 10 / 10000506, Irapuan Alfaia Castellani, 69.00, 36 / 10001180, Ismael de 
Miranda Fernandes, 73.00, 20 / 10000146, Joao Pedro Labourdette Barros, 71.00, 24 / 10004047, 
Leonardo Rodrigues Goncalves, 69.00, 31 / 10003432, Luis Feliphe Salles Cavalcante, 68.00, 45 
/ 10004554, Luis Paulo Rodrigues de Carvalho, 67.00, 51 / 10000160, Luiz Carlos da Costa 
Junior, 65.00, 61 / 10003485, Marcelo Bogliolo Piancastelli de Siqueira, 75.00, 14 / 10002098, 
Marcos Eugenio Cabral Alexandre de Morai, 68.00, 40 / 10000133, Marcos Vinicius Ferreira 
Oliveira, 76.00, 9 / 10000388, Marcus Vinicius Santos Costa, 89.00, 1 / 10000383, Michael 
William Dantas Lima, 89.00, 2 / 10001742, Orlando Diego Pinto Braga, 64.00, 66 / 10001478, 
Paulo Moreira Neto, 69.00, 34 / 10000578, Paulo Victor Moraes Areba, 67.00, 53 / 10000423, 
Paulo Vinicius Roquete Mourao, 70.00, 28 / 10002569, Pedro Henrique Berto, 76.00, 11 / 
10001858, Plinio Miranda Bueno, 64.00, 67 / 10003720, Rafael Marques de Carvalho, 65.00, 62 
/ 10002321, Rafael Muller Gonçalves, 69.00, 32 / 10001908, Raphael Carlos das Chagas Gama, 
78.00, 5 / 10001642, Raphael Jose Vieira Rocha, 67.00, 47 / 10000793, Rener de Miranda 
Pereira, 67.00, 49 / 10005647, Ricardo Rodovalho Queiroz, 67.00, 52 / 10002570, Rodolfo 
Augusto Mota Ribeiro, 64.00, 69 / 10000058, Roger Vinicius de Souza Siqueira, 79.00, 4 / 
10001885, Rogerio Nogueira Carvalho da Silva, 70.00, 27 / 10000331, Ronan Barros Sakayo, 
68.00, 42 / 10005701, Sergio Luiz Campos Brahna, 67.00, 46 / 10005057, Thiago Tamm Lima, 
71.00, 23 / 10002796, Tiago Evaristo Moraes, 69.00, 38 / 10002192, Tiago Gomes da Silva, 
69.00, 35 / 10004902, Victor Hugo Franco, 69.00, 37 / 10002724, Vitri Fava de Sousa, 64.00, 70 
/ 10000585, Wandler Ferraz Camargo, 74.00, 16 / 10000757, Wellington Vinicius Oliveira 
Moura, 72.00, 21 / 10000075, Ygor Alexander Sem Buslik, 68.00, 39 / 10000946, Yves Ramon 
Coelho Borges Carvalho, 75.00, 15. 
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4 Resultado final na primeira etapa do concurso dos candidatos do sexo feminino, na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final 
na primeira etapa do concurso. 
10000086, Carolina Costa Oliveira Medeiros dos Santos, 70.00, 7 / 10001889, Celina Alves de 
Lima Morais, 69.00, 9 / 10005473, Daniela Coelho Araujo Fernandes, 71.00, 5 / 10003493, 
Fernanda Mazzilli Toscano de Oliveira, 69.00, 8 / 10002405, Laiza Campos de Carvalho, 76.00, 
2 / 10004017, Mariana Rodrigues Lopes e Silva, 71.00, 6 / 10003356, Silvana de Oliveira Alves, 
74.00, 3 / 10001493, Susane Granja Neves, 82.00, 1 / 10002124, Thaina Pereira Moura, 74.00, 4. 
5 Convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) – 2.ª etapa dos candidatos do sexo 
masculino, na seguinte ordem: local, data e horário de realização do Teste de Aptidão Física 
(TAF), número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
LOCAL: Centro Poliesportivo da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Setor Policial 
Sul, Brasília/DF. 
DATA: 14 de março de 2008.  HORÁRIO: 08:00 horas (horário oficial de Brasília/DF). 
10000919, Anderson Correa Carvalho / 10000341, Anderson Luiz Lopes de Oliveira / 10003631, 
Bruno Muniz Magalhaes / 10002552, Bruno Neres de Brito / 10000742, Celso Garcia de 
Oliveira / 10000904, Charles Lopes Alves Barreto / 10004035, Daniel Yoshimitsu Kuwae / 
10000449, Diego Rodrigues Aredes / 10000927, Edson Mateus de Freitas Junior / 10003577, 
Eduardo Luis Souza de Athayde Nunes Filho / 10000063, Emerson Nilandio da Silva Pereira 
Junior / 10000560, Emilton Brito de Souza / 10003599, Fabio Alecrim Franca de Souza / 
10001960, Fabio Fraga Schwingel / 10001344, Felipe Joao Siqueira Caetano / 10001827, 
Fernando Dias de Moura / 10001455, Fernando Moreira de Oliveira / 10004018, Frederico 
Franca Soares de Lucca / 10000267, Helton Soares dos Santos / 10000506, Irapuan Alfaia 
Castellani / 10001180, Ismael de Miranda Fernandes / 10000146, Joao Pedro Labourdette Barros 
/ 10004047, Leonardo Rodrigues Goncalves / 10003432, Luis Feliphe Salles Cavalcante / 
10003485, Marcelo Bogliolo Piancastelli de Siqueira / 10002098, Marcos Eugenio Cabral 
Alexandre de Morai / 10000133, Marcos Vinicius Ferreira Oliveira / 10000388, Marcus Vinicius 
Santos Costa / 10000383, Michael William Dantas Lima / 10001478, Paulo Moreira Neto / 
10000423, Paulo Vinicius Roquete Mourao / 10002569, Pedro Henrique Berto / 10002321, 
Rafael Muller Gonçalves / 10001908, Raphael Carlos das Chagas Gama / 10000058, Roger 
Vinicius de Souza Siqueira / 10001885, Rogerio Nogueira Carvalho da Silva / 10000331, Ronan 
Barros Sakayo / 10005057, Thiago Tamm Lima / 10002796, Tiago Evaristo Moraes / 10002192, 
Tiago Gomes da Silva / 10004902, Victor Hugo Franco / 10000585, Wandler Ferraz Camargo / 
10000757, Wellington Vinicius Oliveira Moura / 10000075, Ygor Alexander Sem Buslik / 
10000946, Yves Ramon Coelho Borges Carvalho. 
6 Convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) – 2.ª etapa dos candidatos do sexo feminino, 
na seguinte ordem: local, data e horário de realização do Teste de Aptidão Física (TAF), número 
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
LOCAL: Centro Poliesportivo da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Setor Policial 
Sul, Brasília/DF. 
DATA: 14 de março de 2008.  HORÁRIO: 08:00 horas (horário oficial de Brasília/DF). 
10005473, Daniela Coelho Araujo Fernandes / 10002405, Laiza Campos de Carvalho / 
10004017, Mariana Rodrigues Lopes e Silva / 10003356, Silvana de Oliveira Alves / 10001493, 
Susane Granja Neves / 10002124, Thaina Pereira Moura. 
7 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 
7.1 O Teste de Aptidão Física (TAF), de presença obrigatória e de caráter eliminatório, realizado 
pela Polícia Militar do Distrito Federal, visa avaliar a capacidade mínima do candidato para 
suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas e de demais 
exigências próprias da função de Policial Militar. 
7.2 O candidato deverá comparecer em data, em local e em horário a serem determinados, com 
roupa apropriada para a prática de educação física, munido de atestado médico (original ou cópia 
autenticada em cartório), emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da realização do teste. 
7.2.1 O atestado médico deverá ser emitido constando, expressamente, que o candidato está apto a 
realizar atividades físicas.  
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7.2.2 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o 
início do teste. Não será aceita a entrega de atestado em outro momento ou que não conste a 
autorização expressa nos termos do subitem anterior. 
7.3 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar o teste, 
sendo, conseqüentemente, eliminado do concurso. 
7.4 A falta do candidato a qualquer uma das provas acarretará a sua eliminação do concurso. 
7.5 O teste de aptidão física (TAF) constará de 03 (três) provas, a serem realizadas em 1 (um) 
único dia. 
7.6 As provas e índices mínimos do teste de aptidão física – TAF, obedecerão ao previsto abaixo 
(masculino e feminino) e serão realizadas na seguinte ordem: 
7.6.1 MASCULINO 
Flexão dinâmica de braço na barra fixa: 05 repetições; 
Abdominal: 35 repetições; 
Corrida de 12 minutos: 2.300 metros. 
7.6.2 FEMININO 
Flexão estática de braço na barra fixa: 10 segundos; 
Abdominal: 28 repetições; 
Corrida de 12 minutos: 1.900 metros. 
7.7 DESCRIÇÃO DOS TESTES 
7.7.1 Teste dinâmico de barra (sexo masculino) 
7.7.1.1 Posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, à frente do examinador. Ao comando 
de “em posição”, o candidato empunhará a barra com as palmas das mãos voltadas para fora 
(empunhadura em pronação), mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na 
posição vertical, pernas estendidas e pés sem contato com o solo. 
7.7.1.2 Execução: ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos 
até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. Em seguida, voltará à posição inicial pela 
extensão completa dos braços. O corpo deve permanecer na posição vertical durante o exercício. 
7.7.1.2.1 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: 
a) a prova somente será iniciada com o candidato na posição completamente vertical de todo o 
corpo e após o comando dado pelo auxiliar de banca; 
b) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; 
c) Só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando 
sempre na posição inicial; 
d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente neste 
momento será contada como uma execução completa e correta. A não-extensão total dos 
cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um movimento incorreto, o 
qual não será computado no desempenho do candidato;  
e) para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a 
flexão dos joelhos; 
f) o movimento deve ser contínuo, ou seja, o candidato não pode parar para “descansar”. 
7.7.1.2.2 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste dinâmico de barra: 
a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das 
execuções; 
b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; 
d) apoiar o queixo na barra; 
e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de 
completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos. 
7.7.1.2.3 O auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o 
exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último 
realizado de maneira correta. 
7.7.1.2.4 A contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante 
da banca examinadora. 
7.7.2 Teste estático de barra (sexo feminino) 
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7.7.2.1 Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, à frente do examinador, pisando 
sobre um ponto de apoio. Ao comando de “em posição”, a candidata empunhará a barra com as 
palmas das mãos voltadas para fora (empunhadura em pronação), mantendo os braços 
completamente flexionados, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em contato 
com o ponto de apoio. 
7.7.2.2 Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata 
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado 
com a barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A partir dessa posição o 
examinador, com o auxílio de um cronômetro, registrará o tempo (estático) de permanência da 
candidata na posição. 
7.7.2.2.1 A contagem do tempo levará em consideração as seguintes observações: 
a) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; 
b) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo e o tempo 
máximo exigido pelo edital.  
c) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca travará de 
imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava 
sendo realizado de maneira prevista no edital; 
c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será somente o realizado 
pelo integrante da banca examinadora; 
d) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a 
flexão dos joelhos. 
7.7.3 Teste de flexão abdominal (ambos os sexos) 
7.7.3.1 Posição inicial: o candidato posiciona-se à frente do examinador. Ao comando de “em 
posição”, o candidato tomará a posição deitado em decúbito dorsal, pernas unidas e estendidas e 
braços estendidos atrás da cabeça, tocando o dorso da mão no solo. 
7.7.3.2 Execução: ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente o tronco 
(quadril) e membros inferiores (joelhos), lançando os braços à frente de modo que a planta dos 
pés se apoie totalmente no solo e a linha dos cotovelos coincida com a linha dos joelhos e, em 
seguida, voltará à posição inicial, completando uma repetição. O candidato terá o prazo máximo 
de 1 (um) minuto contínuo para executar o exercício. Os comandos para iniciar e terminar o teste 
serão dados por um silvo breve de apito. 
7.7.3.2.1 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: 
a) ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares (com os joelhos 
completamente estendidos) também devem encostar-se ao solo; 
b) o auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o 
exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último 
realizado de maneira correta; 
c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial – somente aí será contada como 
sendo uma execução completa; 
d) na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, 
o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora; 
e) somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o 
término da prova, o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada. 
7.7.4 Teste de corrida (ambos os sexos) 
7.7.4.1 Execução: a prova será realizada em local previamente demarcado, com identificação da 
metragem ao longo do trajeto. O candidato terá o prazo de 12 (doze) minutos para executar a 
prova. 
Para a realização da prova de corrida, o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se 
em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir.  
7.7.4.1.1 Durante a realização do teste, o candidato não poderá abandonar a pista antes da 
liberação do fiscal, dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, 
segurar na mão etc.), bem como não poderá deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da 
marcação da pista, após findo os doze minutos, sem a respectiva liberação do fiscal, sob pena de 
ser considerado inapto e, conseqüentemente, eliminado do concurso.  
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7.7.4.1.2 A execução desta prova levará em consideração as seguintes observações: 
a) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada 
pela banca examinadora; 
b) o candidato poderá caminhar, parar e, se quiser, recomeçar a correr; 
c) o candidato não poderá abandonar o local de corrida; 
d) os comandos para iniciar e terminar a prova serão dados por um silvo de apito; 
e) o relógio do examinador da prova controlará o tempo oficial da prova, sendo o único que 
servirá de referência para o início e término da mesma; 
f) ao passar pelo local de início da prova, cada candidato deverá dizer o seu nome ou número em 
voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de 
quantas voltas completou naquele momento; 
g) após o apito que indica o término da prova, o candidato deve evitar parar bruscamente a 
corrida, evitando ter um mal súbito. A orientação é para que o candidato continue a correr ou 
caminhar no sentido longitudinal da pista, no ponto em que se encontrava quando soou o apito de 
término do tempo da prova; 
h) ao soar o apito encerrando a prova, o candidato deve permanecer no local onde estava naquele 
momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida. 
7.8 As provas previstas para o teste de aptidão física, serão realizadas em até duas tentativas, com 
exceção da corrida, que será realizada em apenas uma tentativa. Caso o candidato não alcance o 
índice mínimo na primeira tentativa, poderá realizar, logo em seguida a esta, a segunda tentativa. 
7.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições efetuadas 
pelos candidatos em cada prova, será feita em voz alta e exclusivamente por componente da 
banca examinadora. 
7.10 O candidato que não alcançar o índice mínimo exigido, em qualquer uma das provas será 
considerado INAPTO e conseqüentemente será eliminado do certame. 
7.11 O candidato que deixar de realizar qualquer uma das provas, no prazo determinado ou modo 
previstos neste edital, será considerado inapto e, portanto, eliminado do concurso. 
7.12 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e situações semelhantes.) que impossibilitem 
a realização das provas do TAF ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão 
levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado. 
8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova de redação 
estarão disponíveis para consulta pelos candidatos no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cfopm2007, a partir do dia 27 de fevereiro de 2008. 
8.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das 
respostas. 
8.2 O resultado do teste de aptidão física (TAF) será publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal e divulgado na Diretoria de Pessoal (DP-5) da PMDF e no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cfopm2007, na data provável de 28 de março de 2008. 
8.2.1 A critério da Administração, a realização do teste de aptidão física poderá ser remarcado, 
desde que devidamente justificada. 
8.2.2 Os candidatos aprovados serão convocados por meio de telegrama para realizarem a etapa 
prevista neste edital. 
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