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Teste Diagnóstico de Educação Física 

7º ano Turma:__           Data:__/__/___ 

Nome:____________________Nº:___ 

Classificação 

______________ 

Professor 

____________________ 

 

 

1. Preenche com Verdadeiro (V) ou Falso (F), cada uma das seguintes questões: 

 

 A força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade são capacidades motoras. 

 
As lesões desportivas podem aparecer quando fazemos os exercícios bem 

executados. 

 
O aquecimento permite ativar o sistema circulatório e prepara os músculos para o 

esforço. 

 Para a prática do desporto devemos utilizar calçado cómodo e adequado. 

 

Doping, segundo o Comité Olímpico Internacional (COI), é o uso, por parte de 

qualquer atleta, de substâncias fisiológicas com a intenção de aumentar a sua 

performance na competição de uma forma artificial e desonesta. 

 
Segundo o COI são consideradas como substâncias dopantes: os estimulantes, os 

Esteroides e a dopagem sanguínea. 

 O doping e o desporto são compatíveis. 

 
A atividade física não ajuda a reduzir o risco de desenvolvimento de algumas 

doenças. 

 
Fazer desporto contribui para a redução da pressão arterial, aumenta a circulação 

do sangue nos músculos e melhora o funcionamento das artérias. 

 A atividade física regular ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida. 

 O desporto aumenta a sensação de bem estar e reduz os nível de “stress mental”. 

 
O tabaco e o álcool são importantes para aumentar o rendimento desportivo dos 

atletas. 

 

Fair play significa respeitar as regras; cobre as noções de amizade, de respeito 

pelo outro, de espirito desportivo, um modo de pensar, e não simplesmente um 

comportamento. Luta contra a batota, o doping, a violência e a corrupção. 

 Os atletas devem respeitar as regras, os adversários e os árbitros. 

 
Durante a realização de atividade física, quando não nos sentimos bem, devemos 

aumentar a intensidade do exercício. 

 
Uma pessoa que faz regularmente exercício ativo é considerada uma pessoa 

sedentária. 

 

 

2. Indica quais as capacidades motoras (força, flexibilidade, resistência e 

velocidade) de acordo com as definições apresentadas. 

a. _____________ é a capacidade motora que permite efetuar um esforço 

durante um tempo considerável e suportar a fadiga dele resultante, 

recuperando com relativa facilidade. 

b. _____________ é a capacidade motora que permite deslocar um objeto, 

o corpo de um colega ou o próprio corpo, através da ação dos músculos. 
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c. _____________ é a capacidade motora que permite realizar movimentos 

ou percorrer uma distância no menor tempo possível, assim como reagir 

rapidamente a um estímulo (sinal). 

d. _____________ é a capacidade motora que permite efetuar movimentos 

com maior amplitude possível. 

 

 

3. A cada capacidade motora presente na coluna 1, corresponde um exercício da 

coluna 2. Faz a correspondência entre as duas colunas. 

 

Coluna 1 Coluna 2 Correspondência 

1. Resistência 

2. Força 

3. Velocidade 

4. Flexibilidade 

A. Sprint de 40 

metros 

B. Abdominais 

C. Teste do vaivém 

D. Teste do senta e 

alcança 

Coluna1 Coluna2 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

4. Tendo como referencia os Hábitos de Vida Saudável e a Saúde, preenche os 

espaços em branco. 

a. Algumas das recomendações para ter uma ____________ saudável são 

comer regularmente ao longo do dia e ingerir cerca de cinco peças de 

fruta por dia. 

b. A atividade ___________ traz benefícios para a nossa saúde, devendo 

praticar-se três a quatro vezes por semana. 

c. O ___________ é essencial para uma vida saudável: 7 a 8 horas por noite 

são as recomendações mínimas que permitem o nosso organismo 

descansar. 

 

 

5. Indica dois locais onde podem ser medidos a frequência cardíaca. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

6. Seleciona a opção correta. 

a. Os jogos olímpicos realizam-se: 

i. De 4 em 4 anos 

ii. De 6 em 6 anos 

iii. De 3 em 3 anos 

b. Os jogos olímpicos foram criados: 

i. Na França 

ii. Em Portugal 

iii. Na Grécia 

 

 

 

Bom Trabalho!  


