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A segunda etapa do concurso para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro serÃ¡ o teste fÃ-sico.
A expectativa Ã© de que ele seja realizado logo apÃ³s a primeira etapa, marcada para o dia 20
de janeiro. Para o coach e autor do livro "PreparaÃ§Ã£o FÃ-sica para Concursos", Elon Junior,
o candidato nÃ£o pode deixar para estudar apenas depois do resultado da primeira etapa.
"Deixar para iniciar os treinos somente apÃ³s a aprovaÃ§Ã£o na parte teÃ³rica Ã© um grande
erro. Vale lembrar que apÃ³s a convocaÃ§Ã£o, o prazo Ã© curto (4 semanas
aproximadamente). O candidato nÃ£o deve treinar sem um especialista e em local
desapropriado. Um Profissional da Ã¡rea, alÃ©m de passar o treinamento fÃ-sico para o ganho
de performance, ele passarÃ¡ a estratÃ©gia de aprovaÃ§Ã£o. Quanto ao local, se ele nÃ£o for
apropriado, o aluno perde na adaptaÃ§Ã£o as condiÃ§Ãµes adversas", comenta.
Segundo o coach, as mulheres devem ter atenÃ§Ã£o especial ao teste fÃ-sico. "As mulheres
terÃ£o que ter um cuidado especial na prova de barra, pois nÃ£o estÃ£o acostumadas a
exercitar os grupamentos musculares exigidos nessa modalidade. Outra prova tambÃ©m que
tem atormentado as mulheres Ã© a prova de corrida de resistÃªncia", declara. O coach diz que
Ã© fundamental os candidatos cuidarem da saÃºde. "Ã‰ importante fazer um
acompanhamento mÃ©dico nesse perÃ-odo. Ã‰ de fundamental importÃ¢ncia fazer um
check-up com um mÃ©dico cardiologista e ortopedista. TambÃ©m Ã© importante avaliar a
saÃºde atravÃ©s de exames laboratoriais e clÃ-nicos", comenta.
Para o autor, no inÃ-cio da preparaÃ§Ã£o Ã© fundamental cuidar da parte aerÃ³bica. "O
condicionamento aerÃ³bio Ã© a base das outras valÃªncias fÃ-sicas como forÃ§a e potÃªncia,
que serÃ£o necessÃ¡rias para as provas de abdominal, salto e barra. Nesse inÃ-cio de
treinamento, Ã© fundamental cuidar dessa parte", diz. SÃ£o 34.270 participantes. A primeira
etapa da seleÃ§Ã£o serÃ¡ realizada no dia 20 de janeiro. Os candidatos serÃ£o avaliados por
meio de 25 questÃµes de LÃ-ngua Portuguesa, 15 de NoÃ§Ãµes de Direito Administrativo,
Constitucional e Cidadania e Direitos Humanos, dez de RaciocÃ-nio LÃ³gico, seis de
InformÃ¡tica e quatro de Ã‰tica do Servidor na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica. As demais etapas
sÃ£o: prova antropomÃ©trica e fÃ-sica, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica, exame social e documental
e curso de formaÃ§Ã£o (com duraÃ§Ã£o de trÃªs meses).
A Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o (SMA) informou que os cartÃµes de
confirmaÃ§Ã£o, contendo os locais e horÃ¡rios para realizaÃ§Ã£o da primeira etapa,
costumam ser divulgados apenas uma semana antes da prova. Desta forma, os candidatos sÃ³
poderÃ£o ter acesso a estas informaÃ§Ãµes em janeiro.
As principais dicas para a APROVAÃ‡ÃƒO de um candidato sÃ£o:
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DEZ MANDAMENTOS
1 Â– Leia o edital e conheÃ§a os obstÃ¡culos que terÃ¡ de ultrapassar.
2 Â– Procure um mÃ©dico para fazer os exames laboratoriais e clÃ-nicos.
3 Â– Treine com antecedÃªncia de trÃªs a seis meses.
4 Â– Treine Especificidade. O treino especÃ-fico faz com que seu corpo crie uma adaptaÃ§Ã£o
ao clima, tipo de solo, mecÃ¢nica da prova e de movimentos.
5 Â– NÃ£o deixe pensamentos "sabotadores" como desÃ¢nimo, dificuldade e falta de tempo
fazerem vocÃª se distanciar do seu objetivo. NÃ£o veja o teste fÃ-sico como um adversÃ¡rio e,
sim, como uma fase que sÃ³ os melhores na primeira etapa irÃ£o conseguir chegar.
6 Â– Crie estratÃ©gias de aprovaÃ§Ã£o. Hoje, especialistas conseguem, com apenas uma
orientaÃ§Ã£o tÃ©cnica, aprovar o candidato utilizando o potencial dos alunos com as regras do
edital, com uma carga de energia menor.
7 Â– Comprometa-se 100% em praticar atividade fÃ-sica.
8 Â– Segmente seu plano de treino, em tarefas que vocÃª consiga realmente realizar.
9 Â– Lembre-se: repouso (descanso) tambÃ©m Ã© treino. O corpo precisa recuperar-se dos
treinos.
10 - O mantra "quanto mais, melhor" neste caso nÃ£o cabe.
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