
1 
 

 
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. Deve 
riscar aquilo que pretende que não seja classificado. Apresente as suas respostas de forma legível. As 
cotações dos itens encontram-se no final de cada pergunta. 
 
 

1. Preenche a tabela abaixo apresentada indicando quais as 4 capacidades motoras condicionais 
existentes. (1 val.) 

Capacidades Motoras Condicionais 

1 - 2 - 3 - 4 - 

 
2. O exercício físico provoca alguns sinais visíveis no nosso corpo, indica 3. (1,5 val.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. Refere 3 sinais de alarme que te devem fazer reduzir ou parar a atividade física. (1,5 val.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
4. Cita os três locais do corpo que são mais eficazes na medição da frequência cardíaca. (1,5 val.) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

5. A frequência cardíaca máxima é importante para se conseguir definir diferentes zonas de 
intensidade de treino. Explica o que é a frequência cardíaca máxima. Calcula a frequência 
cardíaca máxima de um rapaz de 25 anos e apresenta os cálculos. (2 val.) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

6. Da bateria de testes existente refere um teste que permita medir a resistência, um teste que 

permita medir a força e um teste que permita medir a flexibilidade. (1,5 val.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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7. De uma forma simples, a nova Roda dos Alimentos transmite as orientações para uma 
alimentação saudável, isto é, uma alimentação completa, equilibrada e variada. Indica o que 
entendes por uma alimentação equilibrada, variada e completa (1 val.). 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

8. Une com uma linha as características da coluna da esquerda com os conceitos da coluna da 
direita de forma a fazer correspondências verdadeiras. (1,2 val.) 

 
 a) É inclusiva 
 b) Privilegia a competição  

1. Educação Física c) É apoiada por regulamentos bem estruturados 
2. Desporto d) É eclética 

 e) Promoção da saúde  
 f) É seletiva  
 

9. Seleciona as opções corretas, tendo em conta as adaptações do organismo ao esforço. (1,2 val.) 
Como resposta à prática regular de exercício físico, o organismo adapta-se, apresentando frequências 
cardíacas e respiratórias ________________ (mais baixas / iguais / mais altas) do que as de uma pessoa 
não habituada à prática regular de exercício físico. De igual forma, a recuperação cardíaca é mais 
_________________(rápida / lenta / demorada) nas pessoas treinadas do que naquelas que não 
praticam qualquer _____________________ (exercício físico / atividade / movimento).  
 
 
 

10. A Marta tem 18 anos, pesa 55kg e mede 1,55m. O seu amigo Júlio tem 16 anos, pesa 78 kg e 
mede 1,70. 

 
a) Calcula os IMC (1 val.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
b) Tendo em conta a ilustração 1, como classificas 
os IMC da Marta e do Júlio? (0,6 val.) 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________. 
 
 

 
11. Enuncia 3 fatores que podem ajudar na prevenção de lesões? (1,5 val.) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
 

Ilustração 1 
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12. Um colega teu faz uma entorse na articulação do tornozelo. Quais seriam as medidas que 

poderiam ajudar a reduzir o inchaço nas primeiras 24 a 48 horas? (1,5 val.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

13. “Ter uma vida saudável é assumir a responsabilidade pelas nossas decisões e ter o 

conhecimento suficiente para fazer escolhas inteligentes de saúde hoje e no futuro, isto é, ao 

longo da vida.” Comenta a afirmação anterior e menciona 4 fatores que indiciem um estilo de 

vida saudável. (3 val.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


