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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Psicologia do Desporto  Módulo: 3 / UFCD 9436 Professora: 
 

Duração da Prova: 90 minutos   Ano: 10º 
 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de 
Avaliação 

Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Psicologia do 
Desporto – 

aprendizagem e 
desenvolvimento 

humano 

Identificar os aspetos psicológicos e 
psicossociais que influenciam o 
desempenho desportivo.  
 
Descrever as caraterísticas motivacionais 
associadas às diferentes fases da evolução 
dos praticantes. 

Completamento   8 pontos 

A cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Verdadeiro/Falso 10 pontos 

Completamento 12 pontos 

Correspondência  12 pontos 

Reposta Curta 24 pontos 
Poderão ser atribuídas pontuações a respostas 
parcialmente corretas, de acordo com os critérios 
específicos. 

Correspondência  12 pontos 
A cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Escolha Múltipla 8 pontos 
Para cada item apenas deve ser apresentada uma 
resposta. Se for apresentada mais do que uma resposta a 
um mesmo item, só a primeira será classificada. 

Correspondência  14 pontos 
A cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 
 
 
 
 
 



 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de 
Avaliação 

Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Psicologia do 
Desporto – 

aprendizagem e 
desenvolvimento 

humano 

Identificar estratégias motivacionais e de 
comunicação no processo de treino. 

Completamento 5 pontos A cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos. Verdadeiro/Falso 20 pontos 

Escolha Múltipla 10 pontos 
Para cada item apenas deve ser apresentada uma 
resposta. Se for apresentada mais do que uma resposta a 
um mesmo item, só a primeira será classificada. 

Correspondência 15 pontos 
A cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Completamento 5 pontos 

Escolha Múltipla 10 pontos 
Para cada item apenas deve ser apresentada uma 
resposta. Se for apresentada mais do que uma resposta a 
um mesmo item, só a primeira será classificada. 

Correspondência 15 pontos 
A cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Escolha Múltipla 10 pontos 
Para cada item apenas deve ser apresentada uma 
resposta. Se for apresentada mais do que uma resposta a 
um mesmo item, só a primeira será classificada. 

Verdadeiro/Falso 10 pontos 
A cotação do item só é atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas 
as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO 
Como material de escrita, apenas é permitida a utilização de caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corretor.  
Não é permitida a consulta de dicionário. 

 


