
 
Matriz da Ficha de Avaliação Sumativa de Conhecimentos - 3º Período – 7ºC 

 

Grupo 
Objetivo Pergunta Critérios/aspetos a referir Cotação 

Sistema de 
classificação 

Grupo 

I 

Conhece as 
componentes 
críticas relativas 
às matérias 
abordadas nas 
unidades de 
ensino e área 
dos 
conhecimentos 

1. V/F 

a. F - A marcação individual é um tipo de defesa utilizado no Basquetebol, Futebol ou 

Andebol. 

b. F- No Futsal, o campo tem dimensões maiores do que o campo de Basquetebol. 

c. F- No Futsal, cada equipa joga com 5 jogadores de cada vez. 

d. F - No Futsal, numa substituição o jogador só pode entrar quando o seu colega sair. 

e. F - No Basquetebol, cada jogador pode driblar, mas se agarrar a bola não pode voltar a 

driblar. 

f. V 

g. V 

h. V 

i. V 

j. V 

2% cada 
parte (V/F e 
correção) 

20% 

Grupo 

II 

Conhece a 

importância do 

aquecimento no 

exercício físico 

2. O aquecimento é 

importante porque: 
Prepara o corpo para o esforço que se segue. 5% 5% 

Grupo 

III 

Conhece as 

componentes 

críticas relativas 

às matérias 

abordadas nas 

unidades de 

ensino. 

3. Atletismo 

a. O salto é considerado nulo quando o atleta toca o solo para além da linha de chamada 

(plasticina) e antes da caixa de receção; e quando o atleta abandona a área de receção no 

sentido da tábua de chamada. 

5% 5% 

4. Basquetebol 
a. O drible de progressão é utilizado um jogador vai progredir no terreno de jogo. O drible de 
proteção é utilizado quando um jogador adversário está demasiado próximo e pressiona o 
jogador portador da bola, dificultando a sua progressão. 

5% 5% 

5. Râguebi 
a. Devem estar trás da linha da bola, logo nunca devem estar numa posição mais avançado 
que o portador da bola. 

5% 5% 

6. Dança 
a. Mambo, volta e contravolta, passo básico, marcha, marcha à frente, marcha atrás, marcha 
ao lado, etc. 

5% 5% 

Grupo 

IV 

Conhece o que 

é o doping e seu 

impacto na vida 

7. O que é o doping? 

O doping é o uso de substâncias estranhas ao organismo (drogas) ou substâncias fisiológicas 

em quantidade ou por via anormal (ex. transfusões de sangue), com o objetivo de aumentar 

artificial e deslealmente o desempenho de um atleta em competição. 

5% 5% 



de um atleta. 8. Dá um exemplo de 

um problema se saúde 

causado pelo doping. 

Aumento da agressividade, náuseas, vómitos, dores de cabeça, agravamento das lesões, 

depressão, queda do cabelo, acne, infertilidade, desidratação, prolemas cardíacos, etc. 
5% 5% 

9. Honestidade e ética 

na competição. 

O doping não permite uma competição saudável entre os atletas, pois favorece o desempenho 

daquele que o usam. Quando os atletas o utilizam estão a violar as leis do desporto e a alterar 

o verdadeiro resultado das provas. O doping é uma falta contra a lealdade/honestidade e 

contra o espírito desportivo porque cria condições de desigualdade no jogo. 

5% 5% 

Grupo 

V 

Dá importância 

à cooperação e 

espírito de 

equipa 

10.1. O que revela a 

atitude do António? 
Falta de cooperação e entreajuda, fraco espírito de equipa. 5% 5% 

10.2. Transcreve uma 

frase que revele falta 

de colaboração. 

O António nunca passa a bola aos companheiros, ou “não preciso da ajuda dos meus 

colegas”. 
5% 5% 

10.3. O que deve fazer 

o António para 

melhorar a sua atitude 

quando joga? 

O António deve aprender a viver e trabalhar em grupo para obter bons resultados. Para o êxito 

da equipa é importante que todos saibam e entendam que todos os seus elementos têm 

limitações. O António deve ajudar, cooperar e respeitar os seus colegas, deve dirigir-lhes 

palavras de estímulo à participação e incentivá-los nos momentos de derrota. 

5% 5% 

Grupo 

VI 

Identifica a 

relação entre a 

intensidade e o 

exercício físico. 

11.1. Quem teve a FC 

mais elevada? 
A Andreia, porque a intensidade do exercício dela foi superior. 5% 5% 

11.2. Resposta da FR 

ao aumento da 

intensidade. 

Aumenta. 5% 5% 

Grupo 

VII 

Conhece treino 

da aptidão física 

12. Exemplo de 

exercício de força 
Abdominais 5% 5% 

Conhece as 

componentes 

relativas às 

matérias 

13. Exemplo de 

exercício de 

superioridade 

numérica 

 Meio- campo de basquetebol. Exercício de 2x1 onde as bolas 

são os atacantes e o triângulo é o defesa. O nº2 dribla a bola na 

direção do cesto e após marcação por parte do defesa vai 

passar a bola ao seu colega nº1 que lança a bola ao cesto 

A senta dupla significa lançamento ao cesto. A senta tracejada 

significa deslocamento sem bola. A seta normal significa passe. 

E a seta ondulada significa drible. 

10% 10% 
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