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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

UFCD Nº9448: TÉNIS - INICIAÇÃO 
Grupos Questões Tipo de questão 

 
Competências 

Cotações 

UFCD 9448: Ténis - iniciação 
 

➢ Regulamentos e regras do ténis; 
 

➢ Terminologia do ténis: 

• Os batimentos fundamentais do ténis:  

                  - Direita e esquerda; 

                  - Voley e smash;      

                  - Serviço. 

• Batimentos especiais do ténis: 

                   - Amortie;  

                   - Passing-shot. 

• Raquete de ténis. 

• Match point; set point;  e break point. 
 

➢ Ensino adaptado (Play and Stay)  

- Etapas do jogo adaptado; 

- Progressão do jogo. 

 
 
I 

1 

Itens de resposta fechada de escolha múltipla. 
 

Aplicação de conhecimentos. 
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Itens de resposta aberta curtos 
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Nota importante: Esta prova de exame terá um caráter meramente teórico e não teórico-prático, devido ao facto de apenas se ter realizado 

uma abordagem teórica em Ensino@Distância, na sequência da pandemia da doença do COVID-19.  

Duração da prova: 90 minutos 
 

• Estrutura da prova: 2 grupos. 
 
• Modalidade da prova: teórica 

Critérios gerais de correção: 
 

Critérios gerais de classificação da prova 

• As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

• As cotações parcelares só serão tomadas em consideração quando a resposta não estiver totalmente correta. 

• Serão desvalorizadas respostas que evidenciem falta de capacidade de síntese, do uso de terminologia adequada e do rigor 
científico, bem como a falta de apresentação de todos os raciocínios e/ou de unidades.  

• No domínio da expressão escrita em Língua Portuguesa, considera-se que os erros de ortografia ou linguísticos não são 
tomados em consideração, a não ser que sejam impeditivos da compreensão da resposta ou se reportem a termos científicos 
específicos. 

 
Itens de resposta fechada de escolha múltipla 

• A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam deforma inequívoca a alternativa/resposta correta. 

• São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 
                 -uma alternativa/resposta incorreta; 
                 -mais do que uma alternativa (quando a resposta só admite uma resposta); 
                 -o estabelecimento de correspondências em que o aluno apresente opções erradas. 
 
Itens de resposta aberta curta 

• Os itens de resposta aberta apresentam critérios de classificação organizados por níveis de desempenho descritos e níveis de 
desempenho intercalares não descritos, de modo a contemplaras variações nas respostas dos examinandos. 
 


