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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

Aptidão Física 

Saúde 

Composição corporal 

Alimentação 

Meio Ambiente 

Capacidades Motoras 

Estilo de Vida 
Saudável 

Fatores de Saúde e 
Risco 

Atividade Física 

 

 

 

 

 

 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e identificar 
os fatores associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente:  o 
desenvolvimento das capacidades motoras; a 
composição corporal; a alimentação; a 
qualidade do meio ambiente.  
 
Conhece e interpreta fatores de saúde e risco 
associados à prática das atividades físicas, tais 
como: doenças; lesões; condições materiais; 
condições de orientação do treino e utilização 
deste conhecimento de modo a garantir a 
realização de atividade física em segurança.  
 
Identifica fenómenos associados a limitações 
das possibilidades de prática das atividades 
físicas, da aptidão física e da saúde dos 
indivíduos e das populações, tais como:  o 
sedentarismo e a evolução tecnológica; a 
poluição; o urbanismo e a industrialização, 
relacionando-os com a evolução das 
sociedades.  
 

Questões de resposta aberta. 

Questões de resposta curta. 

Questões de escolha 
múltipla. 

 

Total 200 
pontos = 20 
Valores 
 
20 questões:  
1 – 12 pontos  
2 – 5 pontos 
3 - 10 pontos  
4 – 15 pontos  
5 – 15 pontos  
6 – 15 pontos  
7 – 12 pontos  
8– 10 pontos  
9 – 15 pontos  
10 – 10 pontos 
11 - 5 pontos  
12 – 16 pontos  
13 – 5 pontos  
14 – 5 pontos  
15 – 5 pontos 
16 – 5 pontos  
17 – 5 pontos  
18 – 5 pontos  
19 – 10 pontos  
20 - 20 pontos 

As respostas ilegíveis 
ou que não possam 
ser claramente 
identificadas são 
classificadas com 
zero pontos. 

Uso de 
caneta ou 
esferográfica 
de tinta 
indelével, 
azul ou 
preta. Não é 
permitido o 
uso de 
corretor. 
Sempre que 
for preciso 
alterar ou 
anular uma 
resposta, 
risque, de 
forma clara, 
o que 
pretende 
que fique 
sem efeito. 

 


