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Teste Escrito – 1 

Educação Física – 3º CEB 

1.º Período – 2011/2012 

 

 
Nome:________________________________________________  Turma : __________ N.º _________ 
 

 
                 O Professor                                Encarregado de Educação 
_________________________           ________________________ 
 

 
Avaliação 

__________________ 

 

Lê atentamente as afirmações e as opções de resposta. De seguida, assinala na grelha de respostas 

a opção que  consideras ser a correta. A resposta correta será sempre a que estiver mais completa. 

 

Grupo 1 (24 %) – Basquetebol (Cada questão 3%) 

1) O objetivo do jogo é: 

A) Respeitar as regras. 

B) Introduzir a bola no cesto da equipa adversária e evitar que esta seja introduzida no nosso, respeitando 

as regras do jogo. 

C) Introduzir a bola no cesto da equipa adversária e evitar que esta seja introduzida no nosso. 

D) Evitar que a bola seja introduzida no nosso cesto, respeitando as regras do jogo. 

 

2- A duração do jogo é: 

A) 40 minutos de tempo útil, divididos em 2 períodos de 20 minutos. 

B) 60 minutos de tempo útil, divididos em 4 períodos de 15 minutos. 

C) 40 minutos de tempo útil, divididos em 4 períodos de 10 minutos. 

D) 20 minutos de tempo útil, divididos em 4 períodos de 5 minutos. 

 

3- A bola está fora do campo quando: 

A) A bola está totalmente fora.  

B) A bola está parcialmente de fora. 

C) A bola ou o jogador com a sua posse, toca sobre ou para além das linhas limite. 

D) O jogador ultrapassa as linhas limites do campo. 

 

4- No lançamento na passada pelo lado direito, os apoios são: 

A) Direito, esquerdo. 

B) Esquerdo, direito. 

C) Esquerdo, direito, esquerdo. 

D) Direito, esquerdo, direito. 
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5- Quando estás a driblar podes: 

A) Bater na bola com as duas mãos simultaneamente. 

B) Depois de controlares a bola com as duas mãos iniciar novamente o gesto. 

C) Dar no máximo 3 passos. 

D) Dar o número de passos que pretenderes. 

 

6- Com a bola nas mãos sem driblar, um jogador pode efetuar: 

A) 1 apoio. 

B) 2 apoios. 

C) 3 apoios. 

D) 4 apoios. 

 

7- Se receberes a bola parado: 

A) Podes escolher qualquer pé para rodar sobre ele (pé eixo). 

B) Só podes rodar sobre o pé direito. 

C) Só podes rodar sobre o pé esquerdo. 

D) Só podes rodar sobre o pé que está mais adiantado. 

 

8- Um jogador não pode ter a bola na sua posse, a não ser em drible: 

A) Mais de 3 segundos. 

B) Mais de 4 segundos. 

C) Mais de 5 segundos. 

D) Mais de 8 segundos. 

 

Grupo 2 (24 %) – Atletismo (Cada questão 3%) 

1- Em provas de velocidade, na posição de “aos seus lugares” os atletas estão: 

A) Com 4 apoios e os dedos sobre a linha de partida. 

B) Com 4 apoios e os dedos atrás da linha de partida. 

C) Com 5 apoios e os dedos sobre a linha de partida. 

D) Com 5 apoios e os dedos atrás da linha de partida. 

 

 2- Na transmissão descendente se fores o transmissor deves:  

A) Transmitir o testemunho com o braço estendido  num movimento rápido de cima para baixo,  

entregando o testemunho ao teu colega  na mão contrária àquela em que tu o transportas. 

B) Transmitir o testemunho com o braço estendido num movimento rápido de baixo para cima, entregando 

o testemunho ao teu colega na mão contrária àquela em que tu o transportas; 
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C)Transmitir o testemunho com o braço estendido num movimento rápido de cima para baixo,  entregando 

o testemunho ao teu colega  na mesma mão em que tu o transportas; 

D)Transmitir o testemunho com o braço estendido  num movimento rápido de baixo para cima,  

entregando o testemunho ao teu  colega  na mesma  mão  em que tu o  transportas; 

 

3- Na transmissão descendente se fores o  recetor deves: 

A) Colocar-te na pista de forma correta, tendo em conta a mão com que vais receber o testemunho. 

B) Estender o Membro superior completamente à retaguarda, com a palma da mão voltada para baixo. 

C) Estender o Membro superior completamente à retaguarda, com a palma da mão voltada para cima. 

D) A e C estão certas. 

 

4- O testemunho pode ser transmitido: 

A) Em qualquer zona da pista. 

B) Só na zona de transmissão. 

C) Na zona de aceleração. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

5- Na transposição de barreiras o movimento da perna de impulsão deve ser:  

A) Puxar a perna lateralmente, relativamente ao tronco, rápida e ativamente, antes d a passagem da 

barreira com a perna de ataque, fazendo com esta um ângulo de cerca de 90 graus. 

B) Puxar a perna lateralmente, relativamente ao tronco, rápida e ativamente, após a passagem da barreira 

com a perna de ataque, fazendo com esta um ângulo de cerca de 45 graus. 

C) Puxar a perna lateralmente, relativamente ao tronco, rápida e ativamente, após a passagem da barreira 

com a perna de ataque, fazendo com esta um ângulo de cerca de 90 graus. 

D) Colocar rapidamente a coxa na posição horizontal, mantendo-a paralela ao solo enquanto se realiza a 

transposição da barreira. 

 

6- Na transposição de barreiras o movimento da perna de ataque deve ser:  

A) Colocar rapidamente a coxa na posição horizontal, mantendo-a paralela ao solo enquanto se realiza a 

transposição da barreira. 

B) Colocar rapidamente a coxa na posição vertical, mantendo-a paralela ao solo enquanto se realiza a 

transposição da barreira. 

C) Colocar rapidamente a coxa na posição horizontal, mantendo-a paralela ao solo depois de se realizar a 

transposição da barreira. 

D) A e C Falsas. 
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7- No salto em altura, o salto é valido: 

A) Desde que se transponha a fasquia sem a derrubar e se execute a chamada apoiado nos dois pés. 

B) Desde que se transponha a fasquia sem a derrubar e se execute a chamada apoiado num só pé. 

C) Desde que se transponha a fasquia derrubando-a e se execute a chamada apoiado num só pé. 

D) Exclusivamente quando se transponha a fasquia sem a derrubar.  

 

8) Na corrida de resistência, não é fundamental: 

A) Manter o ritmo. 

B) Controlar a respiração. 

C) Correr a velocidade máxima. 

D) Coordenação entre os membros inferiores e superiores. 

 

Grupo 3 (24 %) – Badminton (Cada questão 3%) 

1- O objetivo do jogo é: 

A) Fazer o volante tocar no campo adversário, fazendo-o passar por cima da rede, respeitando as regras e 

evitando que o mesmo caia no próprio campo. 

B) Fazer o volante passar por cima da rede o máximo de vezes possíveis. 

C) Fazer ponto ao adversário, respeitando as regras. 

D) Evitar que o volante caia no nosso campo, respeitando as regras. 

 

2- A duração do jogo é: 

A) 20 minutos. 

B) 25 minutos. 

C) 30 minutos. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

3- No Badminton é muito utilizado: 

A) A corrida. 

B) Os lançamentos. 

C) Os deslocamentos. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

4- O batimento efetuado abaixo da bacia chama-se: 

A) Clear 

B) Drive 

C) Lob 

D) Amortie 
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5- Em relação ao volante, qual das seguintes afirmações é falsa: 

A) Só pode ser tocado uma vez. 

B) Não pode passar por baixo ou através da rede. 

C) Está fora quando bater no solo para além das linhas e se bateu na linha é considerado dentro. 

D) Está fora quando bater no solo nas linhas e para além das linhas.  

 

6- No início de cada jogada no jogo de singulares, os jogadores devem: 

A) Optar por utilizar frequentemente o serviço curto. 

B) Optar por utilizar frequentemente o serviço longo. 

C) Utilizar o serviço curto e longo na mesma proporção. 

D) Não utilizar nem o serviço curto nem o longo. 

 

7- Um jogo é disputado à melhor de 3 sets com pontos em todas as jogadas, ganha cada set, o 

jogador que atingir primeiro:  

A) 11 Pontos. 

B) 15 Pontos. 

C) 21 Pontos. 

D) 25 Pontos. 

 

8- No clear deves: 

A) No batimento rodar os ombros juntamente com os membros inferiores. 

B)No batimento rodar apenas os ombros e os membros superiores. 

C) Efetuar o movimento de baixo para cima. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

Grupo 4 (28 %, cada espaço 2%) 

Lê atentamente as frases e completa-as. Preenche os espaços em branco com palavras ou números 

para que a frase faça sentido e esteja completa. 

1) No Basquetebol se converteres um cesto fora da linha  de 6,25 m, vale   3    pontos.  Sempre que a tua 

equipa realizar uma tentativa de lançamento ao cesto tem 24 segundos para o fazer e tu não podes estar 

mais do que 3 segundos na área restritiva do adversário. Se quiseres realizar um passe picado os teus 

braços devem estar direcionados para baixo para que a bola ressalte no solo e se dirija em direção a um 

companheiro. A posição-base ofensiva também se diz de tripla ameaça porque, a partir dela podes: passar, 

driblar e lançar. 
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2) A corrida de barreiras, é uma prova de velocidade durante a qual deves percorrer um  percurso com um 

conjunto de barreiras colocadas na pista,  se estiveres numa competição e derrubares com intenção uma 

barreira és desclassificado .   Numa prova de estafetas, a transmissão do testemunho de cima para baixo 

denomina-se de descendente. Nestas provas de velocidade e em situações de competição, existe um juiz 

que controla os procedimentos da partida, através das seguintes vozes de comando: “aos seus lugares”; 

“Prontos”; sinal sonoro (tiro ou apito).  

 

3) O badminton é um deporto de raquetas, que pode ser jogado individualmente ou em pares. Ganhas 

ponto se dirigires o volante por cima da rede para o campo adversário. Na pega do raquete, o dedo 

indicador (mais avançado) e o polegar tem a forma de um V. No início do jogo, na execução do serviço, se 

és destro colocas o pé esquerdo à frente, e se realizares o serviço do lado direito e o teu adversário tem 

que se colocar do lado direito do campo dele.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7 

 

Teste Escrito - 2 

Educação Física – 3º CEB 

1.º Período – 2011/2012 

 

 
Nome:________________________________________________  Turma : __________ N.º _________ 
 

 
                 O Professor                                Encarregado de Educação 
_________________________           ________________________ 
 

 
Avaliação 

__________________ 

 

Lê atentamente as afirmações e as opções de resposta. De seguida, assinala na grelha de respostas 

a opção que consideras ser a correta. A resposta correta será sempre a que estiver mais completa. 

 

Grupo 1 (24 %) – Basquetebol (Cada questão 3%) 

1) Quando estás a driblar podes: 

A) Depois de controlares a bola com as duas mãos iniciar novamente o gesto. 

B) Dar no máximo 3 passos. 

C) Dar o número de passos que pretenderes. 

D) Bater na bola com as duas mãos simultaneamente. 

 

2- Um jogador não pode ter a bola na sua posse, a não ser em drible: 

A) Mais de 8 segundos. 

B) Mais de 5 segundos. 

C) Mais de 4 segundos. 

D) Mais de 3 segundos. 

 

3- No lançamento na passada pelo lado direito, os apoios são: 

A) Esquerdo, direito. 

B) Direito, esquerdo. 

C) Esquerdo, direito, esquerdo. 

D) Direito, esquerdo, direito. 

 

4- A bola está fora do campo quando: 

A) A bola está totalmente fora. 

B) O jogador ultrapassa as linhas limites do campo. 

C) A bola está parcialmente de fora. 

D) A bola ou o jogador com a sua posse, toca sobre ou para além das linhas limite. 
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5- Se receberes a bola parado: 

A) Só podes rodar sobre o pé direito. 

B) Só podes rodar sobre o pé esquerdo. 

C) Só podes rodar sobre o pé que está mais adiantado. 

D) Podes escolher qualquer pé para rodar sobre ele (pé eixo). 

 

6- Com a bola nas mãos sem driblar, um jogador pode efetuar: 

A) 4 apoios. 

B) 3 apoios. 

C) 2 apoios. 

D) 1 apoio. 

 

7- A duração do jogo é: 

A) 20 minutos de tempo útil, divididos em 4 períodos de 5 minutos. 

B) 40 minutos de tempo útil, divididos em 4 períodos de 10 minutos. 

C) 60 minutos de tempo útil, divididos em 4 períodos de 15 minutos. 

D) 40 minutos de tempo útil, divididos em 2 períodos de 20 minutos. 

 

8- O objetivo do jogo é: 

A) Introduzir a bola no cesto da equipa adversária e evitar que esta seja introduzida no nosso, respeitando 

as regras do jogo. 

B) Introduzir a bola no cesto da equipa adversária e evitar que esta seja introduzida no nosso. 

C) Evitar que a bola seja introduzida no nosso cesto, respeitando as regras do jogo. 

D) Respeitar as regras. 

 

Grupo 2 (24 %) – Atletismo (Cada questão 3%) 

1- Na corrida de resistência, não é fundamental: 

A) Controlar a respiração. 

B) Correr a velocidade máxima. 

C) Coordenação entre os membros inferiores e superiores. 

D) Manter o ritmo. 

 

2- No salto em altura, o salto é valido: 

A) Desde que se transponha a fasquia sem a derrubar e se execute a chamada apoiado nos dois pés. 

B) Desde que se transponha a fasquia sem a derrubar e se execute a chamada apoiado num só pé. 

C) Desde que se transponha a fasquia derrubando-a e se execute a chamada apoiado num só pé. 
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D) Exclusivamente quando se transponha a fasquia sem a derrubar.  

 

3- Na transposição de barreiras o movimento da perna de ataque deve ser: 

A) Colocar rapidamente a coxa na posição horizontal, mantendo-a paralela ao solo enquanto se realiza a 

transposição da barreira. 

B) Colocar rapidamente a coxa na posição vertical, mantendo-a paralela ao solo enquanto se realiza a 

transposição da barreira. 

C) Colocar rapidamente a coxa na posição horizontal, mantendo-a paralela ao solo depois de se realizar a 

transposição da barreira. 

D) A e C Falsas.  

 

4- Na transposição de barreiras o movimento da perna de impulsão deve ser: 

 A) Puxar a perna lateralmente, relativamente ao tronco, rápida e ativamente, após a passagem da barreira 

com a perna de ataque, fazendo com esta um ângulo de cerca de 45 graus. 

B) Puxar a perna lateralmente, relativamente ao tronco, rápida e ativamente, após a passagem da barreira 

com a perna de ataque, fazendo com esta um ângulo de cerca de 90 graus. 

C) Colocar rapidamente a coxa na posição horizontal, mantendo-a paralela ao solo enquanto se realiza a 

transposição da barreira. 

D) Puxar a perna lateralmente, relativamente ao tronco, rápida e ativamente, antes da passagem da 

barreira com a perna de ataque, fazendo com esta um ângulo de cerca de 90 graus. 

 

5- Em provas de velocidade, na posição de “aos seus lugares” os atletas estão: 

A) Com 5 apoios e os dedos sobre a linha de partida. 

B) Com 5 apoios e os dedos atrás da linha de partida. 

C) Com 4 apoios e os dedos sobre a linha de partida. 

D) Com 4 apoios e os dedos atrás da linha de partida. 

 

6- O testemunho pode ser transmitido: 

A) Só na zona de transmissão. 

B) Na zona de aceleração.  

C) Em qualquer zona da pista. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

7- Na transmissão descendente se fores o  recetor deves: 

A) Colocar-te na pista de forma correta, tendo em conta a mão com que vais receber o testemunho. 

B) Estender o Membro superior completamente à retaguarda, com a palma da mão voltada para baixo. 

C) Estender o Membro superior completamente à retaguarda, com a palma da mão voltada para cima. 
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D) A e C estão certas. 

 

8- Na transmissão descendente se fores o transmissor deves: 

A)Transmitir o testemunho com o braço estendido num movimento rápido de cima para baixo,  entregando 

o testemunho ao teu colega  na mesma mão em que tu o transportas; 

B)Transmitir o testemunho com o braço estendido  num movimento rápido de baixo para cima,  

entregando o testemunho ao teu  colega  na mesma  mão  em que tu o  transportas; 

C) Transmitir o testemunho com o braço estendido  num movimento rápido de cima para baixo,  

entregando o testemunho ao teu colega  na mão contrária àquela em que tu o transportas. 

D) Transmitir o testemunho com o braço estendido num movimento rápido de baixo para cima, entregando 

o testemunho ao teu colega na mão contrária àquela em que tu o transportas; 

 

Grupo 3 (24 %) – Badminton (Cada questão 3%) 

1- Um jogo é disputado à melhor de 3 sets com pontos em todas as jogadas, ganha cada set, o 

jogador que atingir primeiro: 

A) 25 Pontos. 

B) 21 Pontos. 

C) 15 Pontos. 

D) 11 Pontos. 

 

2- Em relação ao volante, qual das seguintes afirmações é falsa: 

A) Está fora quando bater no solo para além das linhas e se bateu na linha é considerado dentro. 

B) Está fora quando bater no solo nas linhas e para além das linhas  

C) Só pode ser tocado uma vez. 

D) Não pode passar por baixo ou através da rede. 

 

3- No Badminton é muito utilizado: 

A) Os deslocamentos. 

B) A corrida. 

C) Os lançamentos. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

4- O objetivo do jogo é: 

A) Fazer ponto ao adversário, respeitando as regras. 

B) Evitar que o volante caia no nosso campo, respeitando as regras. 
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C) Fazer o volante tocar no campo adversário, fazendo-o passar por cima da rede, respeitando as regras e 

evitando que o mesmo caia no próprio campo. 

D) Fazer o volante passar por cima da rede o máximo de vezes possíveis. 

 

5- - No clear deves: 

A)No batimento rodar apenas os ombros e os membros superiores. 

B) Efetuar o movimento de baixo para cima. 

C) No batimento rodar os ombros juntamente com os membros inferiores. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

6- No início de cada jogada no jogo de singulares, os jogadores devem: 

A) Optar por utilizar frequentemente o serviço longo. 

B) Optar por utilizar frequentemente o serviço curto. 

C) Utilizar o serviço curto e longo na mesma proporção. 

D) Não utilizar nem o serviço curto nem o longo. 

 

7- O batimento efetuado abaixo da bacia chama-se: 

A) Drive 

B) Lob 

C) Amortie 

D) Clear 

 

8- A duração do jogo é: 

C) 30 minutos. 

A) 25 minutos. 

B) 20 minutos. 

D) Nenhuma das anteriores 

 

Grupo 4 (28 %, cada espaço 2%) 

Lê atentamente as frases e completa-as. Preenche os espaços em branco com palavras ou números 

para que a frase faça sentido e esteja completa. 

1) No Basquetebol se converteres um cesto fora da linha  de 6,25 m, vale   3    pontos.  Sempre que a tua 

equipa realizar uma tentativa de lançamento ao cesto tem 24 segundos para o fazer e tu não podes estar 

mais do que 3 segundos na área restritiva do adversário. Se quiseres realizar um passe picado os teus 

braços devem estar direcionados para baixo para que a bola ressalte no solo e se dirija em direção a um 
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companheiro. A posição-base ofensiva também se diz de tripla ameaça porque, a partir dela podes: passar, 

driblar e lançar. 

 

2) A corrida de barreiras, é uma prova de velocidade durante a qual deves percorrer um  percurso com um 

conjunto de barreiras colocadas na pista,  se estiveres numa competição e derrubares com intenção uma 

barreira és desclassificado .   Numa prova de estafetas, a transmissão do testemunho de cima para baixo 

denomina-se de descendente. Nestas provas de velocidade e em situações de competição, existe um juiz 

que controla os procedimentos da partida, através das seguintes vozes de comando: “aos seus lugares”; 

“Prontos”; sinal sonoro (tiro ou apito).  

 

3) O badminton é um deporto de raquetas, que pode ser jogado individualmente ou em pares. Ganhas 

ponto se dirigires o volante por cima da rede para o campo adversário. Na pega do raquete, o dedo 

indicador (mais avançado) e o polegar tem a forma de um V. No início do jogo, na execução do serviço, se 

és destro colocas o pé esquerdo à frente, e se realizares o serviço do lado direito e o teu adversário tem 

que se colocar do lado direito do campo dele.     

 

 

 

 


