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I Parte - Matérias (65%) 

Atletismo (15%) 

1-Assinala com verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmações: 

1.1 No salto em altura o pé de chamada é o mais próximo do colchão (4%) 
1.2 Na corrida de Barreiras a perna de ataque é a última a transpor a 

barreira (4%) 
1.3 No treino da perna de transposição a chamada é realizada ao lado da 

barreira (4%) 

 

2- Escolhe a opção mais correta. 

Na transposição da barreira a trajetória é (3%): 

a) O mais alto possível e sem perder velocidade 
b) Rasante e sem perder velocidade 
c) Rasante e com ligeira desaceleração antes da barreira 

 

 

Basquetebol (15%) 

1- Assinala com verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmações: 

1.1 O drible deve ser realizado acima da cintura (4%) 
1.2 O lançamento deve ser efetuado com uma mão a apoiar a bola e a outra 

a realizar o lançamento (4%) 
1.3 A seguir a realizar o passe devo ficar parado (4%) 

 

  



2- Escolhe a opção mais correta. 

Qual o número máximo de apoios que se pode efetuar no basquetebol (3%): 

a) 2 
b) 3 
c) 4 

 

Voleibol (15%) 

1-Assinala com verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmações: 

No passe de Voleibol: 

1.1 As mãos devem contatar a bola à frente e acima da cabeça (4%) 
1.2 O corpo deve estar colocado por baixo da bola (4%) 
1.3 As pernas devem estar em extensão (4%) 

 

2- Escolhe a opção mais correta. 

No passe o contato das mãos com a bola deve ser feito (3%): 

a) Com as mãos fechadas 
b) Com as palmas das mãos 
c) Com a ponta dos dedos indicadores e polegares 

 

 

Ginástica (20%) 

1-Assinala com verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmações: 

1.1 O fosbury flop é um salto realizado no mini trampolim (4%) 

1.2 A chamada no reuther e mini trampolim é feita a um pé (4%) 

1.3 No rolamento à frente e atrás o queixo deve estar encostado ao peito 
(4%) 

  



2-Identifica os aparelhos que as figuras representam, colocando o número da 
imagem no espaço indicado (8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mini-Trampolim____(2%) 

b) Plinto____(2%) 

c) Colchão de Queda____(2%) 

d) Reuther____(2%) 

 

 

 

II Parte - Aptidão física (15%): 

 

1- Faz a correspondência entre as capacidades físicas e as frases em 
baixo: a) força; b) resistência; c) flexibilidade; d) coordenação; e) 
velocidade. 

 

1.1 Correr 40 metros o mais rapidamente possível (3%). _______________ 

1.2 Corrida contínua durante 60 minutos (3%). __________________   

1.3 Flexão do tronco sem dobrar os joelhos (3%). __________________  

1.4 Deslocar um objecto pesado (3%). __________________  

1.5 Efectuar uma sequência de movimentos de forma combinada (3%). 
__________________ 

 

 

  

1 2 3 4 



 

III Parte - Normas e regras de funcionamento da aula (20%) 

 

 

1- Assinala com verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmações: 

 

1.1  É permitido realizar a aula com fios, brincos, pulseiras e anéis (2%). 
1.2  No espaço 1 posso utilizar os ténis de rua (2%). 
1.3  Assim que chego à aula devo-me sentar em frente ao quadro (2%). 

 

2 - Para um bom funcionamento da aula foram aplicadas várias normas e 
regras durante as aulas. Identifica três dessas regras e diz qual o propósito da 
aplicação de uma delas (14%). 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


