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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Ténis de Mesa (9449_AFI) Módulo 5  Professora Filipa Duarte 
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

 
Ténis de Mesa 

Descrever as principais regras básicas da 
modalidade. 
 
Caraterizar e realizar a posição base, pega da 
raquete, o equilíbrio da bola na raquete, o 
batimento da bola com a raquete, diferentes 
batimentos contra alvos (Iniciação ao Ténis de 
Mesa). 
 
Caracterizar e realizar diferentes batimentos e 
deslocamentos. 
 
Planificação de uma pequena sessão de 
ensino da Técnica base do Ténis de Mesa 
 
Organização de competições de ténis de mesa 
(diferentes tipos de Torneios). 

 

Prova Teórica (45 minutos) 
A – Exercícios de verdadeiro e 
falso 
B – Perguntas de resposta 
aberta 
C – Escolha múltipla 
 
Prova Prática (45 minutos) 
Serão apresentados três 
exercícios critério. 
Sempre que se justifique o 
(os) aluno(os) realizarão o 
exercício com o professor 
responsável pela aplicação do 
exame. 

 
 
Prova 
Teórica 
100 
pontos 
 
 
 
Prova 
Prática 
100 
pontos 

- A classificação a atribuir resulta da aplicação 
dos critérios gerais e dos critérios específicos 
de classificação apresentados para cada item e 
é expressa por um número inteiro, previsto 
nas grelhas de classificação. 
 
- As respostas ilegíveis ou que não possam ser 
claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos. 
 
- Desempenho de acordo com os princípios 
técnicos de execução e adequação dos 
movimentos e diferentes habilidades a cada 
situação concreta do exercício critério. 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO: 

• Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

• Os alunos podem usar folhas de rascunho.  

• Não é permitido o uso de corretor.  

• Não é permitido o uso de dicionário. 

• Para a realização da prova prática, os alunos deverão ser portadores de equipamento adequado à prática desportiva. fato de treino, calções, t-shirt, 
sabrinas e ténis (sapatilhas). 

 

 


