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ESTUDO DO MOVIMENTO, Módulo 7 – Qualidades Físicas: força, flexibilidade, velocidade e resistência – 12.º ANO 

 
 

Modalidade da prova: Prova escrita             Duração da prova 90 minutos 

UFCD Tema Conteúdo Objetivos Estrutura da prova Critérios de avaliação 

Módulo 7 
 

Qualidades 
Físicas: força, 
flexibilidade, 
velocidade e 
resistência 

Qualidade física 
força 

 Formas de 
manifestação da força. 

 Força máxima e força 
rápida. 

 Força de resistência e 
fadiga neuromuscular. 

 Compreender as diferentes formas 
de manifestação da força, 
reconhecendo fatores nervosos e 
musculares que condicionam essas 
manifestações.  

 Relacionar a força máxima com a 
força rápida e a força de resistência 
com a fadiga neuromuscular.  

 Identificar a importância da força 
reativa em ações caracterizadas 
por ciclos musculares de 
alongamento – encurtamento.  

Prova constituída por 
40 questões de 
resposta fechada, do 
tipo escolha múltipla 
e/ou verdadeiro ou 
falso. 
 

 
A prova tem uma cotação 
total de 200 pontos. 
 
 
As questões de escolha 
múltipla têm uma cotação 
de 5 (cinco) pontos, quando 
assinalada a resposta 
correta, e 0 (zero) pontos, 
quando assinalada uma 
resposta incorreta. 
Quando não é assinalada 
qualquer resposta ou são 
assinaladas várias respostas 
na mesma questão é 
atribuído 0 (zero) pontos, 
na questão. 

Qualidade física 
flexibilidade 

 Formas de 
manifestação da 
flexibilidade. 

 Métodos de treino para 
o desenvolvimento da 
flexibilidade. 

 Reconhecer diferentes formas de 
manifestação da flexibilidade. 

 Identificar e distinguir métodos 
para o desenvolvimento da 
flexibilidade. 
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Qualidade física 
velocidade 

 Formas de 
manifestação da 
velocidade. 

 Fatores nervosos e 
musculares 
condicionantes da 
velocidade.  
 

 Analisar diferentes formas de 
manifestação da velocidade 
(reação e execução, cíclica e 
acíclica).  

 Identificar fatores nervosos e 
musculares condicionantes da 
velocidade. 

 
As questões de verdadeiro 
ou falso têm uma cotação 
de 5 (cinco) pontos por 
questão, quando 
respondida de forma 
correta. 
Para cada questão de 
verdadeira ou falso 
respondida de forma errada 
é descontado 1,5 pontos na 
pontuação total. 
 
Para cada questão de 
verdadeira ou falso não 
respondida é atribuído 0 
(zero) pontos. 
 

Qualidade física 
resistência 

 Formas de 
manifestação da 
resistência. 

 Fatores fisiológicos 
condicionantes da 
manifestação da 
resistência. 

 Limiar anaeróbio e 
limiar aeróbio. 

 Reconhecer diferentes formas de 
manifestação da resistência 
(aeróbia, anaeróbia láctica e 
anaeróbia aláctica).  

 Identificar fatores fisiológicos 
condicionantes das diferentes 
formas de manifestação da 
resistência.  

 Distinguir os conceitos de limiar 
anaeróbio e limiar aeróbio. 

 


