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Conteúdos 
Competências 

Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação Critérios de Classificação Material 

Cargas de treino e 
processos adaptativos: 
Modelo simplificado da 
supercompensação. 
Noções básicas da 
organização do treino 
desportivo. 
Exercício de treino. 
 
Treino desportivo como 
um sistema integrado: 
Competição desportiva. 
Fatores do treino 
desportivo e sua 
integração. 
Periodização. 
 
Treino das qualidades 
físicas: 
Resistência. 
Força. 
Velocidade. 
Tempo de reação. 
Flexibilidade. 
 
Sessão de treino: 
Plano da sessão. 
Estrutura da sessão. 
Tipos de sessão. 

Relacionar os conceitos de 
carga de treino e de 
processos adaptativos. 
 
Planificar sessões de treino 
em função dos objetivos e 
recursos disponíveis e das 
características dos atletas. 
 
Identificar as principais 
lesões desportivas, os sinais 
de gravidade básicos e os 
principais mecanismos 
inerentes à sua génese. 
 
Executar primeiros socorros 
básicos. 

10 questões de 
desenvolvimento. 

1 – 20 pontos 
2 – 20 pontos 
3 - 20 pontos 
4 – 20 pontos 
5 – 20 pontos 
6 – 20 pontos 
7 – 20 pontos 
8 - 20 pontos 
9 – 20 pontos 
10 – 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. 
 



Gestão dos fatores 
psicológicos. 
Gestão do esforço e da 
fadiga. 
 
Rendimento desportivo: 
Conceitos e modelos 
estruturais. 
Unidade do processo 
treino/competição. 
Exercício de treino como 
elemento integrador das 
diferentes componentes 
do treino. 
Treino e a melhoria do 
rendimento desportivo. 
Princípios do treino. 
 
Planeamento da 
formação desportiva: 
Construção do 
desenvolvimento dos 
jovens atletas a longo 
prazo. 
Fases da construção do 
rendimento a longo prazo. 
Treinabilidade das 
componentes-chave da 
prestação. 
Importância das 
competições no desporto 
das crianças e jovens. 
 
Estilos de vida saudáveis, 
lesões desportivas e 
aplicação dos primeiros 
socorros: 
Estilos de vida saudáveis. 
Principais lesões na 
atividade desportiva. 
Primeiros socorros. 

 


