
 

 
 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DISTRIBUIÇÃO 

2018/2019 

 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 13 da disciplina de Educação Física, destina-se aos formandos 

que não obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, a estrutura e caraterísticas da prova, os critérios gerais de classificação, o material a 

utilizar e a duração da mesma. 

 
2. ESTRUTURA DA PROVA 

Aptidão Física 

Grupo I – 5 questões de escolha múltipla. 

Grupo II – 2 questões de resposta rápida. 

 

Estilos de Vida 

Grupo I – 10 questões de para identificar V (Verdadeiro) / F (Falso). 

 

Capacidades Motoras 

Grupo I – 4 questões de resposta rápida. 

 

3. CONTEÚDOS 

1. Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

2. Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas, 

tais como doenças, lesões, substâncias dopantes e condições materiais, de equipamentos e de 

orientação do treino, utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de 

atividade física em segurança.  

3. 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. 

 



 

 
 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

 

- Seleção correta das respostas 

- Clareza e objetividade nas respostas 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

 

O formando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor nem a troca ou empréstimo de material no decorrer da 

prova.  

 

6. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 50 minutos 

 


