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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
MÓDULO 14 

ATIVIDADE FÍSICA/ CONTEXTOS E SAÚDE II 

 

Grupos Questões Tipo de questão/ tarefa 

 
 
 

Competências Cotações 

 
Atividade Física/ Contextos e Saúde II 
- Conhecer processos de controlo do esforço e identificar sinais de fadiga ou inadaptação à 
exercitação praticada, evitando riscos para a Saúde, tais como: dores, mal estar, dificuldades 
respiratórias, fadiga e recuperação difícil.  
- Compreender, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da Atividade Física na 
atualidade e ao longo dos tempos:  

− Iden ficando as caracterís cas que lhe conferem essa dimensão;  
− Reconhecendo a diversidade e variedade das atividades físicas, e os contextos e 
objetivos com que se realizam;  
− Dis nguindo Desporto e Educação Física, reconhecendo o valor formativo de ambos, na 
perspetiva da educação permanente. 

 

I 16 Itens de resposta 
fechada 

Aplicação de conhecimentos. 

112 

II 6 Itens de resposta 
fechada 48 

III 1 
Itens de 

correspondência 
 

20 

IV 3 Itens de resposta aberta 
curta 20 

        200 
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 Duração da prova: 45 minutos  
 
 Estrutura da prova: 4 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 

 A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma 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 contemplar as 
variações nas respostas dos examinandos. 

 


