
 

 

 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 
NOTAS PRELIMINARES DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
PROTOCOLO: 52826229032-7 e 52826229113-8 
RECURSO INDEFERIDO: A comissão organizadora, no momento da realização do teste de 
flexão de tronco (resistência abdominal), designa uma pessoa da equipe para auxiliar na 
execução dos exercícios, apoiando os pés do candidato, entretanto, a capacidade física do 
candidato é avaliada pelo desempenho, conforme estabelecido no item 7.26 do Edital de 
Abertura, alínea “b”: 
 

Teste de flexão do tronco (resistência abdominal) masculino:  
- Posição Inicial: Decúbito dorsal, costas completamente apoiadas no solo, mãos atrás da cabeça 
com dedos entrelaçados, joelhos flexionados em ângulo menor que 90º (noventa graus) e pés 
afastados no máximo 30 cm entre eles.  
- Execução do exercício: partindo da posição inicial (descrita acima), elevar o tronco até que os 
cotovelos toquem os joelhos, com as mãos atrás da cabeça e os dedos entrelaçados, retornando 
à posição inicial.  
- Ao retornar à posição inicial, será completada uma execução do movimento.  
- Deverão ser executadas 30 (trinta) repetições para candidatos do sexo masculino. 
 
Vejamos que em nenhum momento cita que o desempenho do candidato deve depender de 
segurar os pés do candidato. Importante destacar que todos os candidatos realizaram os testes 
da mesma forma e em condições isonômicas. 
 
PROTOCOLO: 52826229053-3 
RECURSO INDEFERIDO: Conforme consta no edital de abertura, item 7. DO TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA (TAF), subitem 7.6 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual 
for o motivo alegado. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a 
realização do TAF como justificativa de sua ausência ou atraso. O não comparecimento ao teste, 
por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência e resultará na eliminação do candidato 
no Concurso Público. 
 
PROTOCOLO: 52826229054-3 
RECURSO INDEFERIDO: A comissão organizadora, no momento da realização do teste de 
flexão de tronco (resistência abdominal), designa uma pessoa da equipe para auxiliar na 
execução dos exercícios, apoiando os pés do candidato, entretanto, a capacidade física do 
candidato é avaliada pelo desempenho, conforme estabelecido no item 7.26 do Edital de 
Abertura, alínea “b”: 
 

Teste de flexão do tronco (resistência abdominal) masculino:  
- Posição Inicial: Decúbito dorsal, costas completamente apoiadas no solo, mãos atrás da cabeça 
com dedos entrelaçados, joelhos flexionados em ângulo menor que 90º (noventa graus) e pés 
afastados no máximo 30 cm entre eles.  
- Execução do exercício: partindo da posição inicial (descrita acima), elevar o tronco até que os 
cotovelos toquem os joelhos, com as mãos atrás da cabeça e os dedos entrelaçados, retornando 
à posição inicial.  
- Ao retornar à posição inicial, será completada uma execução do movimento.  



- Deverão ser executadas 30 (trinta) repetições para candidatos do sexo masculino. 
 
Vejamos que em nenhum momento cita que o desempenho do candidato deve depender de 
segurar os pés do candidato. Importante destacar que todos os candidatos realizaram os testes 
da mesma forma e em condições isonômicas. 
 
PROTOCOLO: 52826229074-0 
RECURSO INDEFERIDO: No que se refere a metragem da pista, conforme estabelecido no 
Edital de Abertura: 

 

“Quando o teste de corrida não for realizado em pistas atléticas, a distância a ser percorrida será 
determinada pela Banca Examinadora através de instrumentos de medição adequados, sendo 
solicitado que um candidato do primeiro grupo testemunhe a veracidade da distância.” 

 
Informa-se que esse procedimento foi realizado, onde duas testemunhas acompanharam a 
metragem do local a ser percorrido, confirmando a distância de 2.400 (dois mil e quatrocentos) 
metros e assinando em Ata. 
 
A cada grupo de convocação de prova, o subitem 7.20.1 foi respeitado, de modo que a banca 
examinadora realizou a demonstração do teste de resistência abdominal e do teste de apoio, 
sendo essa demonstração registrada em filmagem. Pode-se também constatar nas filmagens 
que o tempo de intervalo entre um exercício e outro, foi de no mínimo de 5 minutos. 
 
 

 
Viamão, 10 de fevereiro de 2020. 

 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos. 


