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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de 

Classificação 
Material 

Ginástica de Solo: 

Rolamento à frente e 
à retaguarda 
engrupado. 

Rolamento à frente e 
à retaguarda com 
saída de membros 
inferiores estendidos 
e afastados. 

Rolamento à frente 
saltado. 

Apoio Facial 
Invertido e Pino de 
Cabeça. 

Posições de 
Flexibilidade e de 
Equilíbrio. 

Elementos de ligação. 

“Ajudas” 

 

 

 

 
Identifica os elementos gímnicos de solo e 
Saltos e descreve as suas determinantes 
técnicas. 
 
 
Relaciona e descreve as “ajudas” durante a 
execução dos elementos gímnicos de solo e 
de aparelhos.   
 
 
Identifica as Posições de Flexibilidade e de 
Equilíbrio. 

 

Identifica e interpreta o significado e 
importância dos Elementos de Ligação.  

 
Conhece regras das Provas de Ginástica. 

 

Identifica os diferentes aparelhos gímnicos, 
conectando-os na ginástica feminina / 
masculina. 

Questões de resposta aberta. 

Questões de resposta curta. 

Questões de escolha 
múltipla. 

Questões de Verdadeiro / 
Falso. 

 

 

Total 200 
pontos = 20 
Valores 
 
Grupo I 
1 – 20 pontos  
2 – 10 pontos 
3 - 4 pontos  
4 – 9 pontos  
5 – 8 pontos  
6 – 10 pontos  
7 – 5 pontos  
8– 4 pontos  
9 – 9 pontos 
(3x3 pontos) 
10 – 3 pontos 
11 – 5,5 pontos  
12 – 15 pontos  
13 – 12 pontos  
14 – 16 pontos  
15 – 4,5 pontos 
(9x0,5 pontos) 
16 – 4 pontos  
17 – 3 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. 



Ginástica de 
Aparelhos 

Bock: 

Salto de Eixo 

Salto de Entre Mãos 

“Ajudas” 

 

 

Minitrampolim:  

Salto em Extensão; 
Salto Engrupado; 
Salto de Carpa;     
Salto com pirueta 

“Ajudas” 

 

Aparelhos Gímnicos 

 

 

 

Grupo II  
– 28 pontos  
(7x4 pontos) 
 
 
Grupo III 
– 24 pontos  
(6x4 pontos) 

 


