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MÓDULO 14 – Atividade Física em Populações Especiais 
Duração da Prova: 45 Minutos                                                                                                                                                                   Cotação: 200 pontos  
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 Exercício e saúde 

- conceito da atividade física formal e informal, 

- exercício físico como estimulo metabólico e 

biomecânico, 

- evidencias cientificas sobre a relação entre o 

exercício físico e a saúde em populações em fases 

especiais da vida e populações com determinados 

problemas de saúde, 

- conceitos princípios e pressupostos da avaliação e 

prescrição do exercício; 

Tipos de instrumentos e técnicas de avaliação da 

condição física, 

- estratificação de risco de doença cardiovascular. 

 

 Exercício, desenvolvimento e envelhecimento 

- principais características, capacidades, 

necessidades e objetivos das populações nas fases 

especiais da vida (crianças, jovens e idosos), 

- adaptação das linhas orientadoras da avaliação e 

prescrição do exercício à população alvo, no que se 

refere à aptidão física, muscular e composição 

corporal. 

 

Analisar as evidências científicas 

sobre a relação entre o exercício 

físico e a saúde; 

 

Descrever os princípios, os 

pressupostos e as técnicas da 

avaliação e prescrição do 

exercício em populações 

especiais; 

 

Descrever as principais 

características, capacidades, 

necessidades e objetivos das 

populações com determinados 

problemas de saúde, como a 

hipertensão, diabetes, obesidade 

e osteoporose; 

 

Questões de escolha 

múltipla 

Parcial            20x10 

pontos 

Selecionar a opção correta entre as 4 

opções.  

Cada opção correta tem cotação de 

10 pontos, cada opção errada 

desconta 2,5 pontos. 

 

Respostas de escolha múltipla. 
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 Exercicio como fator de intervenção primária e 

secundaria; 

- definição, 

- principais causas, fatores de risco e características 

da hipertensão, diabetes, obesidade e 

osteoporose, 

-principais características, capacidades e 

necessidades das populações com determinados 

problemas de saúde (hipertensão, diabetes, 

obesidade e osteoporose), 

- objetivos e benefícios do exercicio para 

prevenção e controlo de hipertensão, diabetes, 

obesidade e osteoporose, 

 Programas de exercício para pessoas portadoras 

de deficiência 

- tipos de programas de exercício para populações 

portadoras de deficiência, 

- tipos de limitações e preocupações especificas 

adequadas ao tipo de deficiências, 

-estabelecimento de uma relação positiva com os 

praticantes e promoção da adesão ao exercício, 

200 Pontos 

Material / Instruções:  O Teste escrito será realizado em sala de aula a designar 
                                          O aluno deverá comparecer com caneta preta/azul na sala de exame 

 
          
 


