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Grupo Curricular de Educação Física Página 1 

Curso: Técnico de Apoio à Gestão Desportiva  

Disciplina: Estudo do Movimento 

Nº do Módulo: 1  Designação: Osteologia e Artrologia          Tipo de Prova: Teórica 

Ano: 1º ano               Duração da Prova: 100m 
 

 

 

CCOONNTTEEÚÚDDOOSS  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  PPRROOVVAA  CCOOTTAAÇÇÕÕEESS  ((EEMM  PPOONNTTOOSS))  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  CCOORRRREECCÇÇÃÃOO  

A – Noções fundamentais para o 

estudo da Anatomia 

B – Tecido conjuntivo 

C – Noções gerais sobre as 

articulações 

2. Constituintes articulares típicos 

das articulações móveis: 

D – Descrição e caracterização 

funcional do sistema ósseo e 

articular do tronco e da cabeça 

E – Descrição e caracterização 

funcional do sistema ósseo e 

articular do membro superior 

F – Descrição e caracterização 

funcional do sistema ósseo e 

articular do membro inferior 

•Dominar as noções 
fundamentais para o estudo da 
anatomia e capacidade de 
aplicação dessas noções na 
descrição de estruturas 
corporais. 
• Compreender a função do 
tecido conjuntivo e conhecer as 
características específicas das 
suas diferentes variedades. 
•Dominar as noções 
fundamentais para o estudo das 
articulações. 
• Conhecer a estrutura óssea e 
articular dos diferentes 
segmentos corporais (cabeça, 
tronco, membro superior e 
membro inferior) como ponto de 
partida para a capacidade de 
compreender as características 
funcionais e a relação 
mobilidade/estabilidade de cada 
região corporal. 

 
 Grupo I  
– Questões de resposta 
aberta  

Grupo II  
– Questões de resposta 
fechada (completação ou 
preenchimento de 
espaços e Legendagem de 
figuras)  

Grupo III (5 Valores)  
- Questões de resposta 
fechada (escolha múltipla)  

Grupo IV (5 valores)  
- Legendagem de figuras 

com correspondência de 

designações  

  

50 Pontos  

  

  

50 Pontos  

  

  

  

50 Pontos   

  

  

50 Pontos  
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Domínio do conhecimento 
científico dos conteúdos 
programáticos abordados. 
 
Clareza na expressão escrita. 
 
Utilização da terminologia própria 

da disciplina. 

 

A ausência de respostas/ respostas 

ilegíveis terão cotação zero.  

Material a utilizar: Material de escrita (esferográfica azul ou preta). 

Indicações gerais: As respostas são dadas na folha do enunciado de exame. Não é permitido o uso de folha de rascunho. 

 


