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Duração da Prova: 90 min (prova escrita) + 90 min (prova prática) 

 

 

A prova tem a cotação de 200 pontos e a classificação é expressa pela média ponderada e arredondada 

às unidades das classificações obtidas nas duas componentes (30% para a componente escrita e 70% para a 

componente prática). 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TEÓRICA – 30% - 6 valores 

 

 

Perfil da 

prova 

Tipo de Questões: 

 escolha múltipla; 

 resposta direta e sucinta; 

 resposta extensa envolvendo justificação da argumentação. 

A abordagem dos assuntos pode ter como suporte informações fornecidas sob a forma de textos, 

figuras, tabelas ou gráficos, solicitando-se interpretação e/ou comentário.  

Conteúdos 

 Saúde e bem-estar: a prática regular de exercício físico na sua promoção; 

 Higiene e segurança: princípios e regras nas diferentes modalidades e atividades; 

 Modalidades da cultura física; 

 O espetáculo desportivo: a ética e a violência no desporto; responsabilidade pessoal e coletiva, 

cooperação e solidariedade no desporto; 

 Aptidão física: os processos de elevação e manutenção das capacidades condicionais e 

coordenativas; 

 Dimensões técnica, tática, regulamentar e organizativa nas diferentes atividades físicas 

desportivas; 

 Dimensões técnica, composição e interpretação nas atividades físicas expressivas (dança); 

 Dimensões técnica, organizativa e ecológica nas atividades físicas de exploração da natureza.  

Critérios 

gerais de 

correção 

 Em cada resposta serão cotados os dados relativos à resposta correta de acordo com a grelha de 

correção para cada questão;  

 Se a resposta contiver dados que entrem em contradição com os considerados corretos ou 

apresentar dados irrelevantes que impossibilitem a identificação objetiva dos corretos, a resposta 

será avaliada em zero pontos;  

 Em todas as respostas deverá ser empregue o vocabulário adequado e específico quer da 

disciplina, quer das matérias específicas questionadas;  

 Na questões de resposta extensa o afastamento do conteúdo implicará a classificação em zero 

pontos;  

 Nas questões de resposta extensa será ainda avaliada a clareza, organização e coerência dos 

argumentos.  

Material a 

utilizar 
Caneta preta ou azul não sendo permitida a utilização de corretor ou lápis. 
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Estando o aluno impossibilitado de realizar a parte prática da prova por questões de saúde, devidamente 

comprovadas de acordo com a lei, a parte teórica da prova valerá 100% - 20 valores, em detrimento da prova 

prática. 

 

PARTE PRÁTICA – 70% - 14 valores 

Perfil da 

prova 

A prova prática consistirá de duas partes: avaliação da aptidão física através da aplicação de testes 

Fitescola e avaliação da execução das ações técnicas básicas trabalhadas nas várias matérias do 

programa.  

Conteúdos 

 Realização de quatro testes da bateria fitescola sendo o vaivém, impulsão horizontal e 

agilidade obrigatórios e o outro escolhido pelo aluno, entre flexões de braços e abdominais 

(30+15+15+15 pontos);   

 Execução de dois circuitos escolhidos (pelo aluno) dentro das modalidades de andebol, 

basquetebol, futsal e voleibol com exercícios critério compreendendo as principais ações 

técnicas (25+25 pontos); 

 Na ginástica execução de uma sequência de solo que inclui um mínimo de 4 elementos 

gímnicos diferentes, 1 elemento de flexibilidade, 1 elemento de equilíbrio e 2 elementos de 

ligação (25 pontos); 

 No badminton: 

a) execução das várias ações técnicas no decorrer de um jogo informal de singulares; (20 

pontos); 

b) joga um jogo formal demonstrando o seu conhecimento das regras (5 pontos); 

 Numa dança social escolhida por si entre merengue, rumba quadrada e cha cha cha executa 

uma sequência compreendendo o passe base e três figuras diferentes (25 pontos). 

Critérios 

gerais de 

correção 

 No decorrer de cada exercício ou prova será preenchida uma grelha de observação direta que 

incluirá os seguintes parâmetros:  

 Testes de aptidão física: execução de acordo com o protocolo e atingindo as marcas ZSAF 

exigidas para o género;  

 Nas modalidades coletivas: execução correta e oportuna das ações técnicas nas suas várias 

componentes críticas;  

 Na ginástica de solo: execução fluida, harmónica e equilibrada no espaço de todo o esquema 

bem como execução correta dos elementos nas suas várias componentes críticas; 

 No badminton: realização eficaz, oportuna e correta (nas suas várias componentes críticas) das 

diferentes ações técnicas bem como demonstração do conhecimento das regras do jogo.   

 Na dança social o aluno inicia o passe base no devido tempo do compasso e prossegue com as 

figuras respeitando a estrutura rítmica e mantendo sempre uma postura natural de cabeça 

levantada.  

Material a 

utilizar 

 

Calção ou calça, camisola e calçado específicos para a atividade física em pavilhão.  

Na ginástica execução descalço, de meias ou sapatilhas apropriadas.  

 


