Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina Matemática/ Módulo A6 – Taxa de variação
Duração da Prova: 100 minutos

CONTEÚDOS

Taxa de variação média de uma função num
intervalo [𝑎, 𝑏] do seu domínio;
Relação entre a monotonia de uma função num
intervalo e o sinal da respetiva taxa de variação
média;

Derivada de uma função num ponto;
Função derivada;

Regras de derivação;
Relação entre o sinal da função derivada e a
monotonia de uma função.

Outubro - 2020

Tipo de Prova: Escrita

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

Conhecer e aplicar o conceito de taxa de
variação média de uma função num
intervalo, bem como interpretar o seu
significado geométrico.
Interpretar o significado da taxa de
variação média de uma função no
contexto da resolução de problemas
concretos.
Resolver problemas envolvendo
conceito de taxa de variação média.

o

Conhecer o conceito de derivada de uma
função num ponto e o seu significado
geométrico.
Determinar a derivada de uma função
num ponto e interpretar o significado do
valor obtido.
Reconhecer, por análise gráfica, alguns
pontos onde não existe derivada finita.
Caraterizar a função derivada de uma
função, usando as regras de derivação.
Utilizar a função derivada para estudar os

A prova é constituída
por dois grupos.
O primeiro inclui
itens de seleção
(escolha múltipla), o
segundo, itens de
construção.

Nos itens de seleção,
o examinando deve
apenas assinalar uma
alternativa, de entre
as quatro que lhe são
apresentadas;

Nos itens de
construção, para
além da resposta,
requer-se a
apresentação do
trabalho
desenvolvido pelo
examinando:
o raciocínio
efetuado, os cálculos
e

COTAÇÕES

80 a 100
pontos

40 a 50
Pontos

50 a 70
pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a
atribuir a cada
resposta é expressa
por um número
inteiro. As respostas
ilegíveis são
classificadas com zero
pontos.
Itens de seleção –
escolha múltipla
A cotação total do
item é atribuída às
respostas que
apresentem de forma
inequívoca a única
opção correta. Não há
lugar a classificações
intermédias.
São classificadas com
zero pontos as
respostas em que seja
assinalada:
– uma opção
incorreta;
– mais do que uma
opção.

intervalos de monotonia e os extremos
relativos de uma função.

as justificações
necessárias.

Resolver problemas envolvendo os
conceitos de taxa de variação e de
derivada.

A sequência dos
itens pode não
corresponder à
sequência de
apresentação dos
conteúdos no
módulo.

A prova é classificada
na escala de 0 a 200
pontos.

Itens de construção
Nos itens de resposta
curta, a classificação é
atribuída de acordo
com os elementos de
resposta solicitados e
apresentados. Nos
itens cuja resposta
pode envolver a
apresentação de
cálculos, justificações,
composições e/ou
construções
geométricas, os
critérios de
classificação das
respostas
apresentam-se
organizados por
etapas e/ou por níveis
de desempenho.
A cada etapa e/ou a
cada nível de
desempenho
corresponde uma
dada pontuação,
devidamente
considerada nos
critérios de avaliação
específicos.

• Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• O examinando deve, ainda, ser portador de calculadora gráfica que se enquadre nos requisitos atualmente em vigor e que figure na lista divulgada pelo Ministério da Educação para os
exames nacionais.
• Não é permitido troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.
• Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: DDAF 3 / Módulo 7279 – Voleibol
Duração da Prova: 100 PGD

Outubro - 2020

CONTEÚDOS

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Origem, evolução e tendências de desenvolvimento da
modalidade
Tipos de intervenientes: praticantes, arbitragem, público,
média, patrocinadores, forças de segurança, proprietário
das instalações e indústria associada

Caracterizar a modalidade quanto à sua origem e
desenvolvimento

Relação da prática com os diferentes tipos de
intervenientes
Condições de segurança das pessoas e do património na
organização de competições e eventos desportivos, de
âmbito nacional e internacional

Tipo de Prova: Escrita

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES

50 pontos

Escolha múltipla
Identificar e interpretar contextos de prática desportiva
e de relações entre os seus intervenientes

verdadeiro / falso

30 pontos

Respostas abertas.

Sistemas de observação e de análise da prestação
desportiva:
Principais indicadores de observação da modalidade;
Métodos de recolha, tratamento e análise de dados,
tecnologias associadas;
Processos de recolha de registos audiovisuais.

Aplicar, de acordo com a metodologia recomendada,
sistemas de observação e análise da prática da
modalidade

Tipos de capacidades físicas e psicológicas mais utilizadas
em cada função da modalidade
Fundamentos técnicos e táticos predominantes na
modalidade:

Identificar e vivenciar os aspetos críticos de realização
da modalidade na perspetiva dos praticantes
Reconhecer e analisar as exigências técnicas e táticas,
físicas e psicológicas predominantes da modalidade.

Preenchimento de espaços

50 pontos

• Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

30 pontos

40 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

As respostas ilegíveis ou que
não possam ser claramente
identificadas são classificadas
com zero pontos
Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso as respostas ou
são consideradas certas ou
erradas. Nestes itens é sempre
considerado errado quando o
examinado assinala mais do que
uma opção.
Nos itens de resposta aberta a
distribuição
da
cotação
contempla os conhecimentos,
compreensão e aplicação dos
mesmos,
bem
como
a
estruturação correta das frases,
o encadeamento de ideias e a
capacidade de análise e síntese.
Nestes itens é atribuída a
classificação de zero pontos a
respostas que não correspondam
ao solicitado.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina DDAF3 / Módulo 0618
Duração da Prova:100 minutos

CONTEÚDOS

Outubro - 2020

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

Diagnóstico de necessidades de
equipamentos e serviços;

Fatores relevantes na decisão de
compra de equipamentos e serviços;

Processo de Aquisição;

Tipo de Prova: Escrita

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

40 pontos

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

40 pontos

Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso as respostas ou são
consideradas certas ou erradas. Nestes
itens é sempre considerado errado
quando o examinado assinala mais do
que uma opção.

Escolha múltipla
Sistematizar os procedimentos inerentes à
aquisição de equipamentos e serviços

verdadeiro / falso

60 pontos

Respostas abertas.
Preenchimento de espaços
60 pontos

Fases do processo de Aquisição

• Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Nos itens de resposta aberta a
distribuição da cotação contempla os
conhecimentos, compreensão e aplicação
dos mesmos, bem como a estruturação
correta das frases, o encadeamento de
ideias e a capacidade de análise e síntese.
Nestes itens é atribuída a classificação de
zero pontos a respostas que não
correspondam ao solicitado

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: DDAF 3 / Módulo 7271 – Gestão dos Complexos Desportivos
Duração da Prova: 100 PGD

CONTEÚDOS

Complexos desportivos:
Definição
Tipologias
Licenciamento de utilização desportiva
Responsabilidade técnica
Áreas multidisciplinares e técnicas no apoio à gestão de
instalações
Aspetos físicos e funcionais:
Área desportiva útil e áreas de apoio
Descrições técnicas - legislação específica aplicável
Ficha técnica de complexos desportivos
Aspetos críticos da organização física e funcional
Acessibilidade e barreiras arquitetónicas
Esquemas de circulação a pé e com veículo
Mapas de localização de instalações
Terminologia em português e inglês
Tipos de atividades e técnicas de apoio à gestão de
complexos desportivos:
Normas de utilização - regulamento
Atividades e serviços
Atividades de receção
Procedimentos de organização e planeamento - mapas de
utilização diária, semanal, mensal e anual:
 Cálculo e controlo da utência máxima (praticantes)
instantânea e Taxa ou índice de utilização
Normas de controlo e gestão integrada de acessos
Aspetos de segurança e meios de informação ao utente
Elementos constituintes do plano de emergência.

Outubro - 2020

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Tipo de Prova: Escrita

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES

Definir Complexo Desportivo.
50 pontos
Identificar as principais áreas funcionais e de apoio,
tendo por referência as estruturas humanas, recursos
associados e as atividades de apoio à gestão.

Identificar as implicações legais, sociais, económicas,
ambientais, territoriais e políticas do processo de
planeamento e gestão de complexos desportivos.
Aplicar a legislação relativa aos complexos
desportivos.

Escolha múltipla
verdadeiro / falso

70 pontos

Respostas abertas.
Preenchimento de espaços

Caracterizar as principais atividades e serviços de
desporto promovidos em complexos desportivos.
Saber calcular a utência máxima (praticantes)
instantânea e a Taxa ou índice de utilização.
Saber as normas de controlo e gestão integrada de
acessos.
Saber os aspetos de segurança e meios de informação
ao utente, bem como quais os elementos constituintes
de um plano de emergência.

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

80 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

As respostas ilegíveis ou que
não possam ser claramente
identificadas são classificadas
com zero pontos
Nos itens de escolha múltipla e
verdadeiro/falso as respostas ou
são consideradas certas ou
erradas. Nestes itens é sempre
considerado errado quando o
examinado assinala mais do que
uma opção.
Nos itens de resposta aberta a
distribuição
da
cotação
contempla os conhecimentos,
compreensão e aplicação dos
mesmos,
bem
como
a
estruturação correta das frases,
o encadeamento de ideias e a
capacidade de análise e síntese.
Nestes itens é atribuída a
classificação de zero pontos a
respostas que não correspondam
ao solicitado

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina DDAF 2/ Módulo 4793 Introdução à Gestão da Qualidade
Duração da Prova: 100 MINUTOS
CONTEÚDOS

1. Conceito de qualidade

2.Os princípios da gestão da qualidade e a norma ISO 9001.

outubro 2020

Tipo de Prova: Escrita

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

4.Melhoria

Questão de resposta aberta.

Explica a importância de uma organização ter um plano estratégico relativamente
à gestão da qualidade.

Questão de resposta aberta.

Caracteriza o atual cliente, consumidor de produtos ou serviços desportivos

Questão de resposta aberta.

18 pontos

Carateriza a estratégia de Gestão pela Qualidade Total.

Questão de resposta aberta.

18 pontos

Questão de resposta aberta.

20 pontos

Identifica as diferentes técnicas de controlo da qualidade e as ferramentas/
instrumentos utilizados.

Correspondência.

16 pontos

Explica as dificuldades de implementação de um processo de gestão de
problemas numa organização.

Questão de resposta aberta.

18 pontos

Identifica o objetivo da utilização dos dados e informações gerados por um
Sistema de Gestão de Qualidade.

Questão de resposta aberta.

18 pontos

Questão de resposta aberta.

18 pontos

Questão de resposta aberta.

18 pontos

Questão de resposta aberta.

18 pontos

Identifica os objetivos das medidas corretivas e das medidas preventivas num
Sistema de Gestão de Qualidade.
Identifica as responsabilidades atribuídas ao Instituto Português da Qualidade.

5 - Instituto Português da Qualidade

COTAÇÕES

Explica o conceito de “Qualidade” de um produto ou serviço, tendo em conta as
suas diferentes dimensões.

Identifica e identifica os princípios da Gestão pela Qualidade Total.
3. Ferramentas da qualidade

ESTRUTURA DA PROVA

Identifica os três subsistemas coordenados pelo Sistema Português da Qualidade
e a função de cada um desses subsistemas.

18 pontos

20 pontos

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Conta de e-mail e os respectivos códigos de acesso.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina DDAF 2/ Módulo 7262 Documentação Administrativa – Tipologia e circuito
Duração da Prova: 100 MINUTOS

Outubro 2020

CONTEÚDOS

Tipo de Prova: Escrita
ESTRUTURA DA
PROVA

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

COTAÇÕES

1. CONCEITO DE DOCUMENTO
1.1 Definição de documento

Define documento.

Questão de
resposta aberta

18 pontos

1.2 Tipos de documentos

Identifica os diferentes tipos de documentos quanto ao género.

Preenchimento de
espaços

28 pontos

1.3 Partes constitutivas de um documento

Identifica a importância e vantagens dos documentos de uma Questão de
organização serem normalizados, ao nível da sua estrutura, resposta aberta.
conteúdo e dimensão.
Questão de

Identifica os requisitos (informações) que a maioria dos documentos resposta aberta.
escritos normalizados devem conter.
2. Tipologias de documentos

3. Tipologia da documentação interna e externa
4. Circuito da documentação

Identifica os tipos de documentos utilizados nas diferentes áreas da Preenchimento de
atividade comercial e de comunicação de uma empresa ou espaços
organização.
Identifica e carateriza os três tipos de correspondência que circulam Questão de
numa organização.
resposta aberta.
Identifica a ordem sequencial
correspondência numa organização.

circuito

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

documental

da

Preenchimento de
espaços

20 pontos

24 pontos

65 pontos

21 pontos

24 pontos

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina DDAF 2/ Módulo 7296 Pedestrianismo
Duração da Prova: 100 MINUTOS

Outubro 2020

CONTEÚDOS
1.

Pedestrianismo

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

COTAÇÕES

Questão de resposta
aberta.

20 pontos

Define Percurso Pedestre.

Questão de resposta
aberta.

10 pontos

Distingue os percursos Pequena Rota (PR) dos Grande Rota (GR), quanto à sua
extensão.

Questão de resposta
aberta.

8 pontos

Identifica o código de cores utilizadas na sinalização dos diferentes Percursos
Pedestres.

Questão de resposta
aberta.

15 pontos

Questão de resposta
aberta.

10 pontos

Questão de resposta
aberta.

15 pontos

Questão de resposta
aberta.

20 pontos

Identifica as regras de conduta e segurança que se devem ter em conta na prática
do Pedestrianismo.
Orientação Pedestre

ESTRUTURA DA
PROVA

Carateriza a atividade desportiva Pedestrianismo.

Identifica a utilidade dos painéis informativos que se encontram nos percursos
pedestres.

2.

Tipo de Prova: Escrita

Carateriza a Orientação Pedestre como atividade desportiva e os tipos de terreno
em que são realizadas as suas provas.

Questão de resposta
aberta.

5 pontos

Identifica os diferentes tipos de participantes numa prova de Orientação.

Questão de resposta
aberta.

15 pontos

Indica o tipo de informações que se pode encontrar num mapa de orientação.

Questão de resposta
aberta.

15 pontos

Questão de resposta
aberta.

10 pontos

Preenchimento de
espaços.

12 pontos

Identifica o organismo que tutela a Orientação em Portugal.

Indica como são representados no mapa, o ponto de partida e o de chegada de um
percurso de Orientação.
Relaciona os diferentes elementos existentes na planta do local representado no
mapa de orientação, com as cores com que são apresentados/ desenhados.

Indica a função do picotador ou o chip, numa prova de orientação.
Indica as vantagens, em termos de organização de uma prova de orientação, da
utilização do chip relativamente à utilização do picotador e cartão de controle.
Carateriza a técnica “orientação do mapa”.
Carateriza a técnica “do polegar” durante a realização de uma prova de Orientação.

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Questão de resposta
aberta.

10 pontos

Questão de resposta
aberta.

10 pontos

Questão de resposta
aberta.

15 pontos

Questão de resposta
aberta.

10 pontos

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina DDAF 2/ Módulo 7259 Execução de programas e projetos de desporto
Duração da Prova: 100 MINUTOS
CONTEÚDOS

outubro 2020

Tipo de Prova: Escrita

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES

1. Fundamentos para a implementação do programa ou projeto
1.1 Sistema de controlo do projeto.

Descreve a importância e objetivo de um sistema de controlo de um projeto.

Preenchimento de espaços

14 pontos

Relaciona planeamento, controlo e adaptação e o ciclo PDCA, na execução de um
projeto.

Questão de resposta aberta.

20 pontos

1.3 - Técnicas de coordenação da equipa.
1.3.1 - Área comum de trabalho.
1.3.2 - Espaços de trabalho concentrados e colaborativo.

Identifica as vantagens e desvantagens de desenvolver projetos em espaços de
trabalho concentrados e colaborativos.

Questão de resposta aberta.

16 pontos

1.3.3 - Princípios de configuração de áreas comuns de trabalho.

Descreve a forma de organização de uma área comum de trabalho colaborativo e
quais os cuidados a ter na utilização da mesma.

Questão de resposta aberta.

16 pontos

1.3.4 - Meios de comunicação e reporte mais adequados.

Identifica os tipos ou meios de comunicação e reporte entre os vários elementos
de uma organização na execução de um projeto.

Questão de resposta aberta.

10 pontos

Identifica as vantagens da utilização das redes internas partilhadas quando as
equipas de trabalho estão distribuídas.

Questão de resposta aberta.

16 pontos

1.3.5 - Plataforma eletrónica para equipas distribuídas.

Refere quais os documentos e informações que devem constar num diário de
projeto.

Questão de resposta aberta.

16 pontos

2. Conteúdos do diário de projeto

Identifica os principais aspetos a considerar na preparação de uma reunião.

Questão de resposta aberta.

16 pontos

Identifica os vários tipos de reunião.

Verdadeiro e falso

16 pontos

Apresenta uma lista de questões que devem ser respondidas durante a realização
de uma reunião de avaliação ou balanço.

Questão de resposta aberta.

12 pontos

Identifica os três tipos de informação sobre o progresso de um projeto, devem ser
regularmente analisadas e qual a importância destas informações para o sucesso
do projeto ou programa.

Questão de resposta aberta.

12 pontos

1.2 Relação entre planeamento, controlo e adaptação.
Ciclo PDCA.

3. Reuniões especializadas
3.1 – Tipos de reunião

4. Informação de progresso e reporte

Questão de resposta aberta.

12 pontos

Questão de resposta aberta.

12 pontos

Questão de resposta aberta.

12 pontos

Identifica o objetivo e a importância da utilização de um quadro geral de
progresso.
5. Encerramento do projeto

Identifica o objetivo da avaliação do grau de satisfação da execução de um
projeto e os instrumentos que permitem fazer a referida avaliação.
Identifica formas de celebração do sucesso de um projeto.

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Conta de e-mail e os respectivos códigos de acesso.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina DDAF 2/ Módulo 7264 Gestão informática de documentos
Duração da Prova: 100 MINUTOS

Outubro 2020

Tipo de Prova: Escrita
ESTRUTURA DA
PROVA

COTAÇÕES

Questão de
resposta aberta

20 pontos

1.2. Princípios básicos de um sistema de informação e gestão Identifica as vantagens da utilização dos Sistemas de Informação e
Questão de
documental.
Gestão Documental numa organização.
resposta aberta.

30 pontos

CONTEÚDOS

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

1. Sistemas de Informação e Gestão Documental

1.1. A importância da existência de um sistema de Identifica e descreve os objetivos de utilização dos Sistemas de
informação e gestão documental.
Informação e Gestão Documental numa organização.

2. Bases de dados em suporte informático

Descreve o conceito de “base de dados”.

2.1 Funcionalidades do Sistema de Bases de Dados

Identifica as funcionalidades que um Sistema de Gestão de Base de Questão de
Dados deve disponibilizar aos utilizadores de um modo geral e para resposta aberta.
o administrador de bases de dados em particular.

Questão de
resposta aberta.

2.2 Estrutura de tabelas

Descreve a estrutura de tabelas de bases de dados e as Preenchimento de
funcionalidades específicas de uma base de dados (listas de espaços
pesquisa; consulta de seleção; acréscimo/ eliminação de campos.

2.3 Chave primária numa base de dados

Define e descreve a forma de criação de uma “Chave primária”.

Questão de
resposta aberta.

3. Funcionalidades de um sistema de gestão documental

Descreve as funcionalidades de um sistema de gestão documental

Questão de
resposta aberta.

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

20 pontos

30 pontos

40 pontos

20 pontos

40 pontos

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional
Disciplina: ESTUDO DO MOVIMENTO - Módulo 1 – Osteologia e Artrologia
Duração da Prova: 100 minutos

CONTEÚDOS

•

Outubro 2020

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

Tipo de Prova: Escrita

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Grupo I
Itens de resposta curta e
preenchimento de
espaços

Grupo I
24 pontos

Grupo II
Itens de resposta curta

Grupo II
18 pontos

Grupo III
40 pontos

Nos itens de verdadeiro e
falso, preenchimento de
espaços e de resposta curta
as respostas são consideradas
corretas ou incorretas e a
cotação do item só é
atribuída às respostas que
apresentem de forma
inequívoca a opção correta.
Todas as outras respostas são
classificadas com zero
pontos.

Noções fundamentais
para o estudo da
Anatomia

•
•

Identificar a posição descritiva anatómica e os planos de orientação
espacial.
Identificar as noções de superior/inferior; anterior/posterior;
externo/interno; interior/exterior; proximal/distal, na descrição de
estruturas corporais.

•

Tecido conjuntivo

•

Nomear exemplos de ossos longos, curtos e chatos.

•

Noções gerais sobre as
articulações

•
•
•

Definir o conceito de articulação.
Identificar o nome das principais articulações estudadas.
Discriminar os três tipos de articulações de acordo com o grau de
movimento – Móveis, semimóveis e imóveis.
Descrever a constituição geral da articulação móvel e a função geral de
cada elemento.
Distinguir as articulações móveis quanto à forma das superfícies
articulares
Identificar os movimentos articulares - flexão/ extensão,
adução/abdução, rotação, supinação/pronação.

Grupo III
Itens de resposta aberta,
curta e verdadeiro e falso

Distinguir na coluna vertebral as vértebras cervicais, dorsais, lombares,
sagradas.
Descrever as características morfofuncionais mais importantes e a
mobilidade de cada região da coluna vertebral.
Identificar as curvaturas da coluna vertebral.
Identificar os elementos constituintes de uma vértebra.
Identificar os movimentos da coluna vertebral.
Descrever a constituição óssea do tórax.

Grupo IV
Itens de resposta curta,
preenchimento de
espaços e verdadeiro e
falso

•
•
•

•

Descrição e
caracterização
funcional do sistema
ósseo e articular do
tronco e da cabeça

•
•
•
•
•
•

Nos itens de resposta aberta
a distribuição da cotação do
item comtempla a
compreensão de
conhecimento e a
estruturação correta das
frases.

Grupo IV
118 pontos

•

•

Descrição e
caracterização
funcional do sistema
ósseo e articular do
membro superior

•
•

•
Descrição e
caracterização
funcional do sistema
ósseo e articular do
membro inferior

•
•

Identificar os ossos estudados constituintes da cintura escapular, braço,
antebraço e mão.
Identificar e classificar as articulações escapuloumeral, esternoclavicular,
radiocubital, radiocárpica e interfalângica, e identificar os tipos de
movimentos por elas produzidos.

Identificar os ossos estudados constituintes da cintura pélvica, coxa,
perna e pé.
Identificar e classificar as articulações sacroilíaca, sínfise púbica,
coxofemoral, femorotibial, femoropatelar e do tornozelo e identificar os
tipos de movimentos por elas produzidas
Identificar os pontos de apoio do pé e os arcos plantares.

• Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

