APÊNDICE 3
CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

1. A Prova de Aptidão Física é avaliada pelo respetivo júri e é composta pelos seguintes

testes:
a. Índice de Massa Corporal (IMC)
(1) É uma medida de corpulência. Define-se como a razão entre o peso (em kg) e a
estatura (em m) ao quadrado e tende a associar-se com indicadores de
composição corporal;
(2) É recomendado para a avaliação da composição corporal e tem como objetivo
determinar se o peso está adequado à estatura;
(3) Para determinar o peso:
(a) O candidato deve utilizar roupa leve, encontrar-se descalço e colocar-se de
pé em cima da balança, sem qualquer apoio, olhando em frente e mantendo
uma posição neutra durante a pesagem;
(b) Aguardar que o peso indicado na balança estabilize e registar o valor do peso
em kg, com uma precisão de 100 g (por exemplo: 50,5 kg).
(4) Para determinar a estatura:
(a) Descalço, o candidato deve colocar-se de costas para o estadiómetro, com
os pés encostados ao estadiómetro, ligeiramente afastados e unidos pelos
calcanhares (formando um “V” com os pés);
(b) O candidato deverá olhar em frente e manter as pernas em extensão, com
os braços paralelos ao tronco e omoplatas encostadas ao estadiómetro;
(c) Colocar a haste do estadiómetro no topo da cabeça do candidato, de forma
a comprimir-lhe o cabelo. Registar a medição da estatura em m (por
exemplo: 1,55 m) para facilitar o registo do IMC.
b. Vaivém
(1) Consiste na execução do número máximo de percursos realizados numa
distância de 20 m, a uma cadência pré-determinada, sendo recomendado para
a avaliação da aptidão aeróbia;
(2) É uma prova realizada em recinto interior ou exterior, com espaço suficiente
para marcar um percurso de 20 m;
(3) Para realizar a prova, o candidato:
(a) Deverá colocar-se na linha de partida;
(b) Correrá ao longo do percurso de 20 m, na distância marcada por duas linhas,
e deverá pisar a linha com pelo menos um pé, quando ouve o sinal sonoro;
(c) Ao sinal sonoro, deverá também inverter o sentido de corrida e correr até à
outra extremidade (se atingir a linha antes do sinal sonoro, deverá esperar
por novo sinal sonoro para correr em sentido contrário);
(d) Quando não conseguir atingir a linha final do percurso ao sinal sonoro,
deverá inverter, de imediato, o sentido da sua corrida, ainda que não tenha
atingido a linha;
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(e) Deverá permanecer o máximo de tempo possível em prova e parar, quando
não conseguir chegar à linha antes do sinal áudio em duas ocasiões não
necessariamente consecutivas (a primeira falta será contabilizada para o
resultado final).
c. Abdominais
(1) Consiste na execução do maior número de abdominais, a uma cadência
predefinida, tendo como objetivo avaliar a força de resistência dos músculos da
região abdominal;
(2) O grupo de candidatos é dividido em dois e emparelham-se os candidatos.
Enquanto um grupo realiza o teste, o outro conta o número de abdominais
efetuados;
(3) Realização da prova:
(a) O candidato deve iniciar o teste deitado de costas no colchão, com a cabeça
sobre o colchão, joelhos fletidos aproximadamente a 140º, pés assentes no
colchão/chão e as pernas ligeiramente afastadas. Os braços deverão estar
em extensão com as palmas das mãos em cima das coxas e os dedos
estendidos. Os pés do candidato não podem ser segurados pelo colega, nem
por qualquer superfície;
(b) O candidato deve fletir o tronco de forma lenta e controlada, sem levantar
os pés do colchão/chão, ao mesmo tempo que desliza as mãos ao longo das
coxas, até as palmas das mãos estarem sobre os joelhos;
(c) Após chegar à posição final, o candidato deve descer o tronco lentamente e
de forma controlada para voltar à posição inicial. A repetição fica completa
quando o candidato tocar com a cabeça de novo no colchão/chão;
(d) Os movimentos de flexão/extensão do tronco devem ser contínuos, com
uma cadência de 20 abdominais por minuto (a execução de 1 abdominal
corresponde a 3’’). A cadência é controlada através de um sinal áudio emitido
com intervalos de tempo regulares;
(e) O candidato deve continuar o teste até não conseguir realizar mais
repetições ao ritmo da cadência, ou até alcançar o número máximo de
abdominais (75 repetições).
(4) O teste deve ser interrompido à segunda execução incorreta, considerando os
seguintes erros do candidato:
(a) Os pés não estiverem em contacto com o colchão/chão;
(b) A cabeça não tocar no chão entre repetições;
(c) A palma da mão não alcançar os joelhos;
(d) Agarrar os joelhos com os dedos.
d. Flexões de braços
(1) Consiste na execução do maior número de flexões de braços (movimento de
flexão dos braços e extensão dos antebraços), a uma cadência pré-definida, e
tem como objetivo avaliar a força de resistência dos membros superiores;
(2) O grupo de candidatos é dividido em dois e emparelham-se os candidatos.
Enquanto um grupo realiza o teste, o outro conta o número de flexões de braços
efetuadas;
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(3) Realização da prova:

(a) O candidato deve iniciar o teste com o corpo em prancha, com o cotovelo
em extensão, e com os pés ligeiramente afastados, apoiando-se nas pontas
dos pés. As mãos deverão estar colocadas debaixo, ou ligeiramente ao lado
dos ombros com os dedos orientados para a frente (posição inicial);
(b) O candidato deverá manter a posição de prancha e fletir o cotovelo de forma
lenta e controlada (respeitando a cadência), até que o ombro desça até ao
nível do cotovelo e o braço esteja paralelo ao solo, formando
aproximadamente um ângulo de 90° entre o braço e o antebraço (posição
final);
(c) O retorno à posição inicial deve ser feito também de forma lenta
(respeitando a cadência) e controlada, até o cotovelo ficar em completa
extensão. Em cada minuto, o candidato realizará, no total, 20 flexões de
braços, o que corresponde a uma flexão de braços durante 3’’;
(d) O candidato continuará o teste até não conseguir realizar mais repetições
dentro da cadência ou até alcançar o número máximo de flexões de braços.
(4) O teste deve ser interrompido à segunda execução incorreta considerando os
seguintes erros do candidato:
(a) Não respeitar a cadência sonora;
(b) Não atingir os 90º na descida do tronco;
(c) Não manter a posição de prancha;
(d) Não realizar a extensão completa do cotovelo quando retornar à posição
inicial.
e. Impulsão horizontal
(1) Consiste em atingir a máxima distância num salto em comprimento,
movimentando os pés em simultâneo e tem como objetivo avaliar a força
explosiva dos membros inferiores;
(2) Realização da prova:
(a) O candidato deve posicionar-se de pé atrás da linha que assinala o ponto de
partida, com os pés à largura dos ombros;
(b) Partindo da posição de pé, em movimento contínuo, o candidato deve fletir
os joelhos, puxar os braços atrás e saltar em comprimento o mais longe
possível;
(c) Devem ser efetuados 2 saltos.
(3) As distâncias são medidas desde o ponto de partida até ao calcanhar e o valor
registado é o melhor resultado das duas avaliações, em cm.
f. Agilidade, 4x10m
(1) Consiste na realização de um percurso pré-determinado, combinando a
velocidade máxima de execução com a coordenação traduzida no movimento de
agarrar, transportar e colocar uma esponja num lugar pré-determinado.
Avaliando a agilidade do candidato, o teste tem como objetivo caraterizar a
capacidade de aceleração, a coordenação dos movimentos requeridos e a sua
velocidade de execução;
(2) Realização da prova:
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(a) O candidato deve posicionar-se atrás da linha que assinala o ponto de
partida, assumindo uma posição de partida de pé e sem qualquer esponja na
mão;
(b) Após o sinal sonoro, o candidato deve dirigir-se o mais rápido possível na
direção da esponja A, que está posicionada atrás de outra linha e, ao cruzar
a linha com os dois pés, agarrar a esponja A, trazendo-a para a linha inicial;
(c) A esponja A é trocada pela esponja B na linha inicial, devendo o candidato
ultrapassar esta linha, com os dois pés, invertendo o mais rapidamente
possível a sua direção, no sentido da esponja C;
(d) Após a troca da esponja B pela esponja C, cruzando completamente a linha
com os dois pés, o candidato deve regressar à linha de partida;
(e) O cronómetro é parado no momento em que o candidato transpõe a linha de
chegada com um pé, trazendo na mão a esponja C;
(f) O candidato não deve escorregar ou deslizar durante a execução do teste;
(g) Devem ser efetuadas duas provas.
(3) O valor registado é o melhor resultado das duas avaliações, em centésimos de
segundo.
g. Senta e Alcança
(1) Consiste na flexão máxima do tronco na posição de sentado no chão e tem como
objetivo avaliar a flexibilidade dos membros inferiores;
(2) Realização da prova:
(a) É necessária uma caixa específica, com 30 cm de altura, apresentando na
parte superior um prolongamento de 22,5 cm. Sobre este prolongamento,
coloca-se uma régua que fica com o zero na extremidade virada para o
candidato e os 22,5 cm a coincidir com o início da caixa;
(b) O candidato deve sentar-se no chão, descalço e de frente para a caixa, com
uma perna em extensão completa, encostando o pé à caixa, e a outra deve
estar fletida, com a planta do pé bem assente no chão, alinhada com o joelho
da perna em extensão;
(c) Depois de posicionado, o candidato deve fletir o tronco à frente 4 vezes,
tentando chegar o mais longe possível na régua colocada na parte superior
da caixa. À quarta vez deve manter a posição durante 1’’. O joelho fletido
deverá ficar do lado de fora dos braços, de modo a permitir o avanço do
tronco. As palmas das mãos devem estar viradas para baixo, sobrepostas e
com os dedos estendidos, mantendo sempre a posição inicial das pernas. As
mãos devem deslizar de forma lenta e controlada, não deixando que
nenhuma das mãos chegue mais longe do que a outra;
(d) O candidato deverá repetir as instruções acima, alternando a perna.
(3) Para efeitos de registo, em cm, conta o valor alcançado pelo dedo médio.
2. As tabelas (em Adenda) indicam, para cada exercício, os valores a atingir para obter

sucesso, numa escala de 0 a 200 pontos.
3. Os candidatos obtêm a classificação de:
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a. “Apto”, quando obtiverem sucesso em todas as provas;
b. “Condicional”, se não obtiverem sucesso numa ou em duas provas;
c. “Não Apto”, se não obtiverem sucesso em três ou mais provas.
4. Depois de realizadas as provas, os candidatos são ordenados por ordem decrescente da

sua classificação final, de acordo com a idade e género.

ADENDA:
A - Tabela de Avaliação FITescola® (Raparigas e Rapazes).
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