
Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional

Disciplina DDAF 2/ Módulo 7296 Pedestrianismo

Duração da Prova: 100 MINUTOS Julho 2021 Tipo de Prova: Escrita

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS
ESTRUTURA DA

PROVA COTAÇÕES

1. Pedestrianismo

2. Orientação Pedestre

Carateriza a atividade desportiva Pedestrianismo.

Define Percurso Pedestre.

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

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

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

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

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

Identifica o organismo que tutela a Orientação em Portugal.

Identifica os diferentes tipos de participantes numa prova de Orientação.

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

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.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Preenchimento de
espaços.

Questão de resposta
aberta.

20 pontos

10 pontos

8 pontos

15 pontos

10 pontos

15 pontos

20 pontos

5 pontos

15 pontos

15 pontos

10 pontos

12 pontos

10 pontos



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.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

10 pontos

15 pontos

10 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.



Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional

Disciplina DDAF 2/ Módulo 0653 ARQUIVO – ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Duração da Prova: 100 MINUTOS Julho 2021 Tipo de Prova: Escrita

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS
ESTRUTURA DA

PROVA COTAÇÕES

1. Arquivo – Conceito, funções e caraterísticas do arquivo
1.1. Definição de Arquivo e respetivas funções.

1.2. Sistemas de classificação e ordenação de documentos.

1.3. Tipologia da documentação interna e externa

2. Arquivo como sistema de informação
2.1. Sistemas de classificação dos documentos/codificação

2.2. Prazos de conservação de documentos (utilidade,
legalidade e historicidade)

2.3. Equipamentos de arquivo.

2.4. Plano de arquivo

3. Novas tecnologias em arquivo

Identifica as funções de um arquivo numa organização.

Identifica os sistemas de classificação e ordenação de documentos.

Identifica os tipos de documentos que podem ser guardados num arquivo.

Identifica as regras básicas na classificação documental.

Identifica as vantagens da utilização de codificação numérica relativamente à
alfabética, na codificação de documentos.

Identifica e carateriza os três princípios básicos de avaliação do estado de um
documento.

Faz corresponder os diferentes tipos de arquivo/ fase de vida dos documentos,
com a sua definição e o local onde se encontram.

Descreve as características que deve ter o local de instalação de um arquivo.

Descreve os objetivos de um plano de arquivo.

Identifica as vantagens e as desvantagens da utilização de um programa de
Gestão Eletrónica dos Documentos, na gestão de arquivos.

Questão de resposta
aberta

Questão de resposta
aberta.

Preenchimento de
espaços

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.

Questão de
correspondência.

Questão de resposta
aberta.

Questão de resposta
aberta.
Questão de resposta
aberta.

20 pontos

20 pontos

20 pontos

20 pontos

24 pontos

20 pontos

18 pontos

20 pontos

20 pontos

18 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.





 

                                      

                              

            Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina: Português / Módulo 1  

  Duração da Prova: 100 minutos                                                               Julho - 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

POESIA 

TROVADORESCA 

 

- CANTIGAS DE 

AMIGO 

- CANTIGAS DE 

AMOR 

- CANTIGAS DE 

ESCÁRNIO E 

MALDIZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo I 

- Analisar temática e 

formalmente uma cantiga 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

- Selecionar, de entre os itens 

apresentados, a resposta 

adequada. 

 

 

 

 

 

Grupo III 

- Redigir um texto expositivo, 

respeitando o tema proposto e 

mobilizando informação adequada 

ao tema 

 

 

Grupo I 

- Análise temática e formal 

de uma cantiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

 

- Questões de 

seleção/escolha múltipla 

sobre a temática da poesia 

trovadoresca 

 

 

Grupo III 

- Texto expositivo (de 150 

a 300 palavras) sobre a(s) 

temática(s) da lírica 

trovadoresca 

 

 

 

Grupo I   

100 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II   

50 pontos 

 

 

 

 

 

 

Grupo III   

50 pontos 

 

 

 

 

 

 

Grupo I 
 

- Analisa de forma completa e bem estruturada 

a cantiga – de 80 a 100 pontos  
- Analisa de forma incompleta e 

satisfatoriamente estruturada a cantiga – de 50 

a 80 pontos  
- Analisa de forma muito incompleta e com 

uma  estruturação muito deficiente a cantiga – 

de 20 a  50 pontos  
 
Grupo II 

- Resposta correta - 10 pontos 

- Resposta incorreta – 0 pontos 

- Resposta com seleção de mais de um item – 0 

pontos  

 

 

 

Grupo III 
 

- Trata, sem desvios, o tema proposto, redigindo 

um texto bem estruturado – de 30 a 50 pontos. 
 

- Trata o tema proposto, embora com alguns 

desvios, redigindo um texto satisfatoriamente 

estruturado – de 15 a 30 pontos. 
 

- Aborda lateralmente o tema proposto, redigindo 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

um texto com estruturação muito deficiente e com 

insuficientes mecanismos de coesão textual – de 5 

a 15 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. 



 

                                      

  

 

 

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional 

Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7247 – Introdução à Gestão do Desporto 

 Duração da Prova: 50 minutos                                          6 de julho de 2021                                                                          Tipo de Prova: Escrita 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Conceitos genéricos de Des-

porto, de Gestão Desportiva e 

de organização desportiva. 

Caracterizar os aspetos mais influentes da 
origem e evolução da gestão desportiva 

Escolha múltipla 

 
Correspondências 

 

Respostas abertas 
 

Preenchimento de es-

paços 

90 pontos 

 

 

As respostas ilegíveis ou que não 

possam ser claramente identifica-
das são classificadas com zero 

pontos. 

Nos itens de escolha múltipla e 
verdadeiro/falso as respostas ou 

são consideradas certas ou erra-

das. Nestes itens é sempre consi-

derado errado quando o examina-
do assinala mais do que uma op-

ção. 

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 ca-

pacidade de análise e síntese. 

Nestes itens é atribuída a classifi-
cação de zero pontos a respostas 

que não correspondam ao solici-

tado. 

As funções da gestão, perfil e 

funções do gestor por níveis 

de gestão. 

Identificar as principais funções do gestor do 
desporto e as atividades de apoio à gestão 

desportiva. 

65 pontos 
 

Estruturas das organizações 

Desportivas  

Distinguir modelos de gestão adequados às 

características de cada organização desporti-
va. 

45 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, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado. 



                                     

 

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional 

Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7252 – Marketing no Desporto 

 Duração da Prova: 50 minutos                                          8 de julho de 2021                                                                          Tipo de Prova: Escrita 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Fundamentos do marketing 

do desporto. Conceito e fun-

ções do marketing. 

Identificar o conceito de marketing e reco-
nhecer as caraterísticas únicas do marketing 

no desporto. 

Escolha múltipla 

 

Correspondências 
 

Respostas abertas 

 
Preenchimento de espaços 

 80 pontos 

As respostas ilegíveis ou que não 

possam ser claramente identifica-
das são classificadas com zero 

pontos. 

Nos itens de escolha múltipla e 

verdadeiro/falso as respostas ou 
são consideradas certas ou erra-

das. Nestes itens é sempre consi-

derado errado quando o examina-
do assinala mais do que uma op-

ção. 

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 capa-

cidade de análise e síntese. Nestes 

itens é atribuída a classificação de 
zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado. 

Conceito de mercado do des-

porto, dimensão potencial do 

mercado e processo de decisão 

do consumidor. 

Identificar as diferentes funções do marke-
ting: estratégicas, operacionais e de suporte.  
Relacionar a ligação entre consumidor e pro-

duto. 

 45 pontos 
 

A segmentação do mercado 

do desporto e o seu posicio-

namento. 

Caracterizar o mercado do desporto e a sua 
relação com a segmentação, através das dife-

rentes variáveis. 

55 pontos 

 

Marketing-mix do desporto, 

integração dos seu elementos 

e tipos de decisão 

Identificar o conceito de marketing-mix e as 
suas relações entre as principais variáveis. 

20 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, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado. 



Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional

Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação / Módulo 1

Duração da Prova: 50 minutos Junho - 2021 Tipo de Prova: Escrita

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Criação de uma folha de cálculo

Formatação de uma folha

Utilização de fórmulas e funções
para  processar números

Identificar os conceitos de livro e folha de
trabalho.

Identificar os conceitos de linha, coluna,
célula e intervalos.

Identificar os diversos tipos de dados e
saber  utilizar, corretamente, as principais
técnicas de  formatação de dados.

Processar números obtendo os
resultados  automaticamente recorrendo
à utilização de  fórmulas e funções.

Analisar corretamente dados comerciais
numa  tabela.

Resposta curta - 6

Resposta de cálculos - 9

Verdadeiro/Falso - 12

12,5

4,5

3

Nos itens de resposta curta, a
cotação  do item só é atribuída às
respostas  totalmente corretas.
Poderão, ainda, ser  atribuídas
pontuações às respostas  parcialmente
corretas.
Nos itens Verdadeiro/Falso, 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.
Nos itens de resposta de cálculos,
a  cotação do item só é atribuída às
respostas que apresentem de forma
inequívoca o resultado correto.
Todas  as outras respostas são
classificadas  com zero 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.



Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional

Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação / Módulo 2

Duração da Prova: 100 minutos Junho - 2021 Tipo de Prova: Escrita

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Conceitos básicos

Planificação de
uma  base de
dados

Programa de
gestão  de base
de dados

Criação de tabelas

Conhecer o conceito de sistema de  gestão de
base de dados relacional.

Identificar os elementos em que  assenta a
construção das bases de  dados: campo;
registo; dados.

Identificar os componentes de  bases de
dados relacionais: tabela;  relação;
associação.

Identificar o programa de gestão de  base de
dados.

Conhecer os componentes da  janela do
programa, os diversos  separadores de
menus que
compõem a janela do programa.

Identificar as ferramentas da base  de dados
utilizadas em formulários.

Identificar os objetos de estrutura  de uma
base de dados: tabelas;  consultas;
formulários; relatórios.

Saber criar a estrutura de uma base  de dados:
campo; tipo de campo;  tamanho do campo.

Associação ou

correspondência -

Resposta restrita - 5

Resposta curta - 8

Verdadeiro/Falso - 8

3,0

6,0

7,0

4,0

Nos itens/questões de correspondência só é atribuída
cotação às  respostas que apresentem de forma
inequívoca as opções corretas. A  organização das opções
não respeita nenhuma ordem específica. Não  há lugar a
classificações intermédias. São classificadas com zero
pontos as correspondências em que seja assinalada: uma
opção  incorreta; mais do que uma opção na
correspondência.
As respostas restritas terão uma determinada pontuação
relacionada  com cada nível de desempenho
correspondente. É classificada com  zero pontos qualquer
resposta que não integre nenhum conteúdo  pedido na
questão dentro do domínio específico da disciplina. Nos
itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída
às  respostas totalmente corretas. Poderão, ainda, ser
atribuídas  pontuações às respostas parcialmente corretas.
Nos itens Verdadeiro/Falso, 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.

• 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.



Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional

Disciplina DDAF 2/ Módulo 7264 Gestão informática de documentos

Duração da Prova: 100 MINUTOS Julho 2021 Tipo de Prova: Escrita

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS
ESTRUTURA DA

PROVA COTAÇÕES

1. Sistemas de Informação e Gestão Documental
1.1. A importância da existência de um sistema de

informação e gestão documental.

1.2. Princípios básicos de um sistema de informação e
gestão documental.

2. Bases de dados em suporte informático

2.1 Funcionalidades do Sistema de Bases de Dados

2.2 Estrutura de tabelas

2.3 Chave primária numa base de dados

3. Funcionalidades de um sistema de gestão documental

Identifica e descreve os objetivos de utilização dos Sistemas de
Informação e Gestão Documental numa organização.

Identifica as vantagens da utilização dos Sistemas de Informação e
Gestão Documental numa organização.

Descreve o conceito de “base de dados”.

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

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

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

Descreve as funcionalidades de um sistema de gestão documental

Questão de
resposta aberta

Questão de
resposta aberta.

Questão de
resposta aberta.

Questão de
resposta aberta.

Preenchimento de
espaços

Questão de
resposta aberta.

Preenchimento de
espaços

20 pontos

30 pontos

20 pontos

30 pontos

40 pontos

20 pontos

40 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.





                                   

                              

            Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional 

Disciplina: ESTUDO DO MOVIMENTO - Módulo 1 – Osteologia e Artrologia 

  Duração da Prova: 100 minutos                      6 de JULHO 2021                                    Tipo de Prova: Escrita 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

• Noções fundamentais 

para o estudo da 

Anatomia 
 

 

 

• Tecido conjuntivo 

 
 

 

• Noções gerais sobre as 

articulações 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• Descrição e 

caracterização 
funcional do sistema 

ósseo e articular do 

tronco e da cabeça 

 
 

 

 

 

• 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. 

 

• Nomear exemplos de ossos longos, curtos e chatos. 

 

 
 

• 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. 

 

 

• 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 I 

Itens de resposta curta e 
preenchimento de 

espaços  

  

 
Grupo II 

Itens de resposta curta 
 

 

 

Grupo III 

Itens de resposta aberta, 
curta e verdadeiro e falso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo IV 

Itens de resposta curta, 
preenchimento de 

espaços e verdadeiro e 

falso  

Grupo I 

24 pontos 
 

 

 

 
Grupo II 

18 pontos 

 

 
 

Grupo III 

40 pontos 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Grupo IV 

118 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. 

 

 
Nos itens de resposta aberta 

a distribuição da cotação do 

item comtempla a 

compreensão de 
conhecimento e a 

estruturação correta das 

frases. 

 
 



 

 

• 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. 



                                   

                              

            Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina: ESTUDO DO MOVIMENTO - Módulo 2 – Miologia 

  Duração da Prova: 100 minutos                      7 de JULHO 2021                                Tipo de Prova: Escrita 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

• Organização 

macroscópica e função 

geral do músculo 
esquelético 

 

 

• Constituição da fibra 

muscular e processo de 
contração muscular 

 

 

 

• Processos energéticos 

do músculo esquelético 

 

 
 

 

 

 
 

 

• Tipos de fibras 

musculares  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

• Distinguir no músculo esquelético o ventre muscular, as aponevroses e os tendões. 

• Descrever as propriedades do músculo esquelético. 

• Identificar os principais elementos elásticos do músculo. 

• Explicar a importância da elasticidade muscular 

 
 

• Explicar as funções gerais dos diversos constituintes da fibra muscular. 

• Descrever os principais passos dos processos de contração e de relaxamento 

muscular. 

 

 
 

• Identificar os processos musculares que requerem consumo energético. 

• Explicar a hidrólise do ATP como forma de obtenção de energia utilizável pela 

célula muscular. 

• Identificar genericamente os 3 processos de ressíntese do ATP. 

• Relacionar a síntese do ATP em ambiente aeróbio e anaeróbio com os diferentes 

esforços físicos.  

• Definir o conceito de consumo máximo de O2 (VO2 max). 

 
 

• Distinguir os diferentes tipos de fibras musculares (I e II), segundo as suas 

características metabólicas, neurológicas e contrácteis. 

• Explicar a lógica de distribuição dos diferentes tipos de fibras nos diferentes 
músculos corporais. 

• Identificar a composição muscular enquanto fator justificativo das diferenças 

interindividuais em diferentes capacidades físicas. 

 

 

 

 

Grupo I 

Itens de resposta curta, 
legendagem e 

preenchimento de 

espaços  

  
 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Itens de verdadeiro e 

falso. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo I 

 20 pontos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

30 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. 

 

 
Nos itens de resposta aberta 

a distribuição da cotação do 

item comtempla a 

compreensão de 
conhecimento e a 

estruturação correta das 

frases. 

 
 



 

 

• Elasticidade muscular  

 

 

 
 

 

• Músculos do tronco  

 

 

 

 

 

 

 

• Músculos do abdómen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Músculos do membro 

superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Músculos do membro 

inferior 

• Identificar os principais elementos elásticos do músculo. 

• Explicar a importância da elasticidade muscular. 

• Explicar o processo de elasticidade muscular. 
 

 

• Conhecer a organização geral dos músculos do tronco 

• Caracterizar os músculos mais importantes na produção de movimento. 

• Descrever os músculos principais da região lateral do pescoço e identificar a sua 

ação.  

• Descrever os músculos superficiais principais do tórax e identificar a sua ação.  

 

 

• Identificar as paredes musculares da cavidade abdominal. 

• Descrever os músculos constituintes da parede posterior do abdómen e identificar a 

sua ação.  

• Descrever os músculos constituintes da parede inferior do abdómen e identificar a 

sua ação. 

• Descrever os músculos constituintes da parede superior do abdómen e identificar a 

sua ação. 

• Descrever os músculos constituintes da parede ântero-lateral do abdómen e 

identificar a sua ação.  
 

 

• Caracterizar os músculos mais importantes na produção de movimento. 

• Descrever os músculos principais da cintura escapular e identificar a sua ação. 

• Descrever os músculos principais das regiões anterior e posterior do braço e 

identificar a sua ação. 

• Identificar os três tipos de ação dos músculos do antebraço: pronação e supinação, 

• movimentos da mão e movimentos dos dedos. 

• Descrever no antebraço duas regiões musculares.  

• Identificar a ação genérica das duas regiões musculares do antebraço. 

 

• Caracterizar os músculos mais importantes na produção de movimento. 

• Descrever os músculos superficiais da bacia. 

• Identificar a respetiva ação dos músculos superficiais da bacia. 

• Descrever os músculos principais das regiões anterior, posterior e interna da coxa e 

identificar a sua ação.  

• Descrever os músculos principais das regiões anterior e posterior da perna e 
identificar a sua ação.  

Grupo III 

Itens de resposta aberta. 
 

 

 

 

Grupo IV 

Itens de resposta curta, 

legendagem e 

preenchimento de 

espaços. 

Grupo III 

20 pontos 

 
 

 

 

Grupo IV 

130 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. 



 

                                      

                              

             

 

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina INGLÊS/ Módulo 4 

  Duração da Prova: 90 minutos                                                                Julho - 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

TEMÁTICOS: 

 

Os media e a comunicação 
global 

 

A internet 

 

 

GRAMATICAIS: 

 

Prepositions of time and 
place 

Present simple 

Past simple 

Modal verbs 

coordinating conjunctions 

Reported speech 

Identificar e descrever o tipo de meio de 
comunicação preferido 

 

 Escrever textos escritos acerca da 
temática 

 

 

 Selecionar e entender informações 
específicas em textos simples  

 

Identificar e entender as questões 
centrais do texto 

. 

COMPREENSÃO DE TEXTO 
 
Itens de selecção 
Itens de construção (resposta 
curta) 
 
GRAMÁTICA E VOCABULÁRIO 
 Itens de seleção 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
 
Item de construção (resposta 
extensa) 

 

60 
 
 
 

60 
 
 
 

80 

As respostas ilegíveis, ou que não possam ser 

claramente identificadas, são classificadas com zero 

pontos. 

Não são penalizados erros linguísticos não impeditivos 

de compreensão, à exceção do grupo que avalia a 

produção escrita. 

 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações 

intermédias e a cotação total só é atribuída às respostas 

que se apresentem de forma inequívoca 

 

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de 

acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a 

classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado independentemente da 

qualidade do texto produzido. 

 

 Material necessário: apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Pode levar dicionário bilingue e/ou monolingue. 

 Nota: Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor. 

 



                                      

                              

            Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina: Inglês/ Módulo 3 

  Duração da Prova: 90 minutos                                                                Julho 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

TEMÁTICOS: 

 

Tecnologias 

Internet 

Redes sociais 

 

 

GRAMATICAIS: 

 

Modalidades de 
expressão do futuro 
(*will/ going to 

*If-clauses) 

 

Tempos verbais (past 
perfect) 

 

Determinantes (a/ an) 

 

Identificar e selecionar as 
questões centrais do texto 

 

Identificar e selecionar 
informações específicas do texto  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Escrever texto escrito acerca da 
temática do módulo

 

 

  

 

 

COMPREENSÃO DE TEXTO 
 
Itens de selecção 
Itens de construção (resposta 
curta) 
 
 
 
GRAMÁTICA E VOCABULÁRIO 
 Itens de seleção 
 
 
 
 
 
 
PRODUÇÃO ESCRITA 
 
Item de construção (resposta 
extensa) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

80 

As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente 

identificadas, são classificadas com zero pontos. 

Não são penalizados erros linguísticos não impeditivos de 

compreensão, à exceção do grupo que avalia a produção 

escrita. 

 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias 

e a cotação total só é atribuída às respostas que se apresentem 

de forma inequívoca 

 

Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo 

com os elementos solicitados, sendo atribuída a classificação 

de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado independentemente da qualidade do texto 

produzido. 

 

 

 



 

                                      

                              

             

Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina Matemática/ MÓDULO A2 – FUNÇÕES POLINOMIAIS 

  Duração da Prova: 100 minutos                                                              Julho - 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Generalidades de funções 

 
Propriedades de funções a partir do seu 
gráfico 

 
 
 
 
 

Função afim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Função quadrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar e interpretar gráficos de funções. 

 

Fazer o estudo de funções a partir da sua 

representação gráfica. 
 

 

 
 
Conhecer o conceito de função afim. 
Indicar o zero e o sinal de uma função 
afim. 
Representar graficamente funções afins. 
 

 

 
 
Representar graficamente funções 
quadráticas. 
Calcular zeros de funções quadráticas. 
Indicar as coordenadas do vértice de uma 
parábola. 
Identificar o contradomínio de uma 
função quadrática. 

Estudar o sinal e a monotonia de uma 
função quadrática. 
 
 

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 

 
40 a 60 
pontos 

 

 
 
 
 
 
 
 

40 a 60 
pontos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

60 a 90 
Pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 



 

 

 

 

Funções cúbicas 

 

 
Interpretar e resolver problemas 
envolvendo funções cúbicas. 

examinando: 
o raciocínio 
efetuado, os cálculos 
e 
as justificações 
necessárias. 
 
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.  

 

 
 
 
 
 

30 a 40 
pontos 

– uma opção 
incorreta; 

– mais do que uma 
opção. 

 
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. 

 



 

                                      

                              

             

Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina Matemática/ MÓDULO Módulo A3 – Estatística 

  Duração da Prova: 100 minutos                                                              Julho - 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

População amostra e unidade estatística. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela de frequências para variáveis quantitativas 

discretas. 

 

Interpretação e representação gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de localização: media, moda, mediana e 

quartis. 

Medidas de dispersão: desvio padrão. 

 
 
 

 

 
Identificar a população, a unidade 
estatística e a variável estatística. 
 
Organizar os dados numa tabela de 

frequências (absolutas, relativas e 

acumuladas). 
 

Ler, interpretar e construir gráficos 
estatísticos. 
 
Calcular a média para dados discretos e 

para dados agrupados em classes. 
 

Identificar a moda de uma distribuição 

estatística e calcular a mediana. 
 
 
 
 
 

Elaborar e interpretar diagramas de 

extremos e quartis. 
 

Calcular o valor aproximado do desvio 
padrão para dados discretos e para dados 
agrupados em classes. 

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: 

 
10 a 20 
pontos 

 

 
 
 
 
 
 
 

90 a 110 
pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 a 70 
Pontos 

 
 
 
 
 

 
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 

 



 

 

 
 

Distribuições bidimensionais: 

- Diagrama de dispersão; 

- dependência estatística e correlação positiva e 

negativa; 

- Coeficiente de correlação; 
Reta de regressão e sua interpretação. 

o raciocínio 
efetuado, os cálculos 
e 
as justificações 
necessárias. 
 
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.  

 
 

 
 
 
 

20 a 40 
pontos 

opção. 
 
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: Higiene, Gestão e Controlo Alimentar / Módulo: Higiene e Segurança Alimentar na Restauração (UFCD 7731) 

  Duração da Prova: 100 minutos                                                              Julho - 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Microrganismos  definição e ação  

- Influência dos microrganismos nos produtos alimentares 

- Fatores intrínsecos de desenvolvimento  

- Fatores extrínsecos de desenvolvimento  

- Deterioração e conservação dos produtos alimentares 

- Bactérias agentes de toxinfecções alimentares  

- Noções de higiene  
 

 

.- Saber a definição de microrganismos e quais os 

tipos que existem 

- Conhecer a acção dos microrganismos 

- Identificar procedimentos de controlo dos 

microrganismos  

- Identificar procedimentos de higiene e 

manipulação dos alimentos 

- Reconhecer a importância da limpeza e 

desinfecção nas instalações, equipamentos e 

utensílios 

- Conhecer os factores intrínsecos e extrínsecos 

no desenvolvimento dos microrganismos 

 

Questões de execução 
teórica - resposta 

fundamentada 
 

6,1 valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as questões são de 

resposta obrigatória e a 

pontuação atribuída 

corresponde aos conteúdos 

programáticos expressos. 

Escolha múltipla 1.8 valores 

Preenchimento de frases 5,7 valores 

Ligação entre colunas  0,9 valores 

Legenda  5,5 valores 

 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. 

 



Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional

Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação / Módulo 3

Duração da Prova: 20 minutos Junho - 2021 Tipo de Prova: Apresentação de trabalho de projeto

O exame de época especial deste módulo é composto por uma apresentação de um trabalho
de projeto cujos conteúdos e cotações estão definidos num  documento específico que será
entregue ao aluno, na secretaria da escola, no ato de inscrição no exame.

• Material necessário: Pen-drive com o ficheiro para a apresentação do projeto



 

 

 

 

 

 

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina DDAF3 / Módulo 0618 

Duração da Prova:100 minutos                                                                      12 de julho - 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Diagnóstico de necessidades de 

equipamentos e serviços; 

 

Sistematizar os procedimentos inerentes à 

aquisição de equipamentos e serviços 

 

Escolha múltipla 

 

verdadeiro / falso 

 

Respostas abertas. 

 

Preenchimento de espaços 

 

40 pontos 

 

 

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 

 

Fatores relevantes na decisão de 

compra de equipamentos e serviços; 

 

 

 

40 pontos 

 

 

60 pontos 

 

 

 

Processo de Aquisição; 

 

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. 



        

 

 

 

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina: DDAF 3 / Módulo 7268 – Gestão de Piscinas 

  Duração da Prova: 100 minutos                                                               7 de julho - 2021                                                                                           Tipo de Prova: Escrita 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Definição de piscina. 

Classificação das piscinas – Quanto aos utentes e sua 

tipologia 

Identificar as implicações legais, sociais, económicas, 

ambientais, territoriais e políticas do processo de 

planeamento e gestão de piscinas 

 

Identificar as principais áreas funcionais e de apoio, 

tendo por referência as estruturas humanas, recursos 

associados e as atividades de apoio à gestão 

. 

Definir e aplicar técnicas de apoio à gestão de piscinas, 

privilegiando abordagens centradas em técnicas de 

controlo, preparação, organização e manutenção de 

materiais e equipamentos em instalações 

 

Aplicar a legislação relativa às piscinas 

 

Caracterizar as principais atividades e serviços de 

desporto promovidos em piscinas 

Escolha múltipla 

 

verdadeiro / falso  

 

Respostas abertas. 

 

Preenchimento de espaços 

 

20 pontos 

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. 

Aspetos físicos e funcionais:  

Regras para instalações de piscinas 

Áreas da piscina. 

Descrições técnicas e de segurança. 

Aspetos críticos da organização funcional 

 

 

30 pontos 

 

 

 

Tratamento químico da água. 

Desinfeção da água dos tanques 

 

20 pontos 

Registo sanitário. 

Legislação específica - licenciamento de utilização 

desportiva e responsabilidade técnica. 

Normas de programação territorial. 

 

25 pontos 

 

 

Sinalética. 
 

5 pontos 

Normas de utilização – regulamento. 

Cálculo e controlo da utência máxima instantânea. 

Terminologia em português e inglês. 

40 pontos 

 

Atividades e serviços em piscinas. 15 pontos 

Procedimentos de cálculo e controlo de custos associados 

às principais fontes de energia utilizadas. 
25 pontos 

Regras de gestão de stock de consumíveis em piscinas. 
 

20 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. 



  

 

 

 

 

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional 

Disciplina: Dimensões do Desporto e da Atividade Física 4 / Módulo 7281 – Natação 

 Duração da Prova: 100 minutos                                          12 de julho - 2021                                                                          Tipo de Prova: Escrita 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Origem, evolução e tendên-

cias de desenvolvimento da 

modalidade 

Caracterizar a modalidade  

Escolha múltipla 

 

Correspondências 

 

Respostas abertas 

 

Preenchimento de espaços 

30 pontos 
As respostas ilegíveis ou que não 

possam ser claramente identifica-

das 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 assi-

nala mais do que uma opção. 

Nos itens de resposta aberta a dis-

tribuição da cotação contempla os 

conhecimentos, compreensão e 

aplicação dos mesmos, bem como 

a estruturação correta das frases, o 

encadeamento de ideias e a capa-

cidade de análise e síntese. Nestes 

itens é atribuída a classificação de 

zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado. 

Prática da modalidade: Tipos 

de intervenientes; Relação da 

prática com os diferentes ti-

pos de intervenientes; Fun-

ções, responsabilidades e im-

plicações no normal desen-

volvimento da modalidade, 

competições e atividades. 

Identificar e interpretar contextos de prática 

desportiva e de relações entre os seus interve-

nientes. 

20 pontos 

 

Condições de segurança das 

pessoas e do património na 

organização de competições 

e eventos desportivos 

Certificar-se do cumprimento das condições 

de segurança necessárias à realização de uma 

atividade desportiva, de acordo com a com-

plexidade dos elementos envolvidos 

30 pontos 

 

Adaptação ao meio aquático 

 

Natação pura desportiva. 

Identificar os aspetos críticos de realização da 

modalidade na perspetiva dos praticantes 
80 pontos 

Técnicas de salvamento e re-

gulamentação de segurança 

em atividades aquáticas. 

Reconhecer e analisar as exigências técnicas, 

táticas, físicas e psicológicas predominantes 

da modalidade. 

40 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, lapiseira ou corretor; as respostas são dadas no próprio enunciado. 



 

 

 

 

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional 

Disciplina: Ed. Física / Módulo 7 (Atletismo/Raquetes/Patinagem II) 

Duração da Prova: 50min+50min                                                                    06 de Julho de 2021                                                                              Tipo de Prova: Escrita e prática 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

B
A

D
M

IN
T

O
N

 

Conhecimentos 

teóricos 

Compreende e analisa distinguindo os termos técnicos e 

táticos 

Conhece as regras e aplica-as numa situação concreta. 

Escolha múltipla 

Verdadeiro / falso  

Respostas abertas. 

Preenchimento de espaços 

200 pontos 

Prova escrita 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser clara-

mente 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 cota-

ção 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 atri-

buída a classificação de zero pontos a respostas que 

não correspondam ao solicitado. 

Prova prática 

Na avaliação prática a avaliação será: Realiza (R) – 

Cotação na totalidade 

Não realiza (NR) – Não tem cotação 

Realiza com incorreções ou por vezes (RI) – Tem 

metade da cotação 

Conhecimentos 

práticos 

A - Faz serviço para a zona diagonalmente oposta. 

B - Desloca-se e posiciona-se correctamente para devol-

ver o volante, utilizando o CLEAR, o LOB e o DRIVE, 

de acordo com a trajectória do volante. 

C - Faz serviço curto ou longo dificultando o ataque do 

adversário. 

D - Desloca-se e posiciona-se correctamente para devol-

ver o volante, utilizando o CLEAR, o LOB, o DRIVE e o 

AMORTIE, criando dificuldades à ação do adversário. 

E - Desloca-se e posiciona-se correctamente para atacar 

o volante, utilizando o AMORTIE e o REMATE, tentan-

do provocar a falha do adversário. 

Situação de jogo de singula-

res, com cooperação de 

outro aluno ou do professor. 

40 pontos 

 

 

40 pontos 

40 pontos 

 

 

40 pontos 

 

 

40 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. 

 Na parte prática é necessário trazer equipamento desportivo; o aluno dispõe de 15 minutos para aquecimento e prática. Cada ação pode ser realizada duas vezes (classificada a melhor). 

 A classificação final da prova resulta da média aritmética das duas partes da prova. 



 

 

 

                              

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional   

Disciplina: Ed. Física / Módulo 10 (Dança I – Chá-chá-chá) 

Duração da Prova: 50min                                                                          09 de Julho de 2021                                                                                    Tipo de Prova: Prática 

 

 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES 
CRITÉRIOS DE CLAS-

SIFICAÇÃO 

Coreografia 

pré-definida de  

Chá-chá-chá 

Música: Corazon 

espinado – Carlos 

Santana 

Realiza os diferentes 

movimentos coreográ-

ficos no ritmo musi-

cal, adequando-os à 

marcação musical 

coordenando os diver-

sos movimentos com 

fluidez e elegância.  

Realiza uma coreografia pré-definida de 64 tempos musicais executando os dife-

rentes passos no ritmo musical, adequando-os à marcação musical coordenando os 

diversos movimentos com fluidez e elegância: 

 

Passe Básico (frente e trás) 

 

Passe básico (frente, lateral, trás) 

 

New York sem deslocamentos 

 

New York com deslocamentos 

 

Passo lateral 

 

Voltas 

50 pontos 

 

 

 

10 pontos 

 

20 pontos 

 

15 pontos 

 

20 pontos 

 

15 pontos 

 

20 pontos 

 

Realiza (R) – 

Cotação na tota-

lidade 

Não realiza 
(NR) – Não tem 

cotação 

Realiza com 

incorreções (RI) 

– Tem metade 

da cotação 

 

Elabora e executa uma coreografia de 64tempos musicais realizando os diferentes 

movimentos coreográficos no ritmo musical, adequando-os à marcação musical 

coordenando os diversos movimentos com fluidez e elegância. 

 

50 pontos 

 

 O aluno deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização da prova. 

 Antes do início da prova o aluno dispõe de vinte (20) minutos para a realização de aquecimento geral e específico, bem com treinar a coreografia. 

 Os alunos poderão consultar os seguintes vídeos, ilustrativos dos passos a realizar: 

https://youtu.be/qUk16uGATvM 

https://drive.google.com/open?id=1VP4eH8vX7PROVugf2kSTZRbjoivF7pvR&authuser=0 



 

 

 

                             

Época Especial de Exames de Recuperação – Ensino Profissional 

Disciplina: Ed. Física / Módulo 13 (Atividade Física/Contextos e Saúde I) 

Duração da Prova: 100min                                                                          06 de Julho de 2021                                                                                    Tipo de Prova: Escrita 

 

 

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Relacionar Aptidão Física e Saúde e 

identificar os fatores associados a 

um estilo de vida saudável. 

. desenvolvimento das capacidades 

motoras; 

. composição corporal; 

. a alimentação; 

. o repouso e a higiene. 

Escolha múltipla 

 

verdadeiro / falso  

 

Respostas abertas. 

 

Preenchimento de espaços 

60 a 70 

pontos 

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 erra-

das. 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, compre-

ensão 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. 

Conhecer e interpretar fatores de 

saúde e risco associados à prática 

das atividades físicas. 

. lesões desportivas; 

. condições materiais, de equipamen-

tos e de orientação do treino; 

. doença crónica e o exercício físico. 

40 a 50 

pontos 

Identificar fenómenos associados a 

limitações das possibilidades de 

prática das Atividades Físicas, da 

Aptidão Física e da Saúde dos indi-

víduos e das populações. 

. novos estilos de vida; 

. obesidade e Exercício Físico; 

. o jovem e o sedentarismo. 

40 a 50 

pontos 

Conhecer factos relevantes da histó-

riado Olimpismo e identificar facto-

res nucleares do movimento olímpi-

co. 

. lesões desportivas; 

. condições materiais, de equipamen-

tos e de orientação do treino; 

. doença crónica e o exercício físico. 

30 a 40 

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. 


