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Informação - Prova Escrita de Estudo do Movimento 

UFCD/Módulo nº 2 – Miologia (Estudo do músculo esquelético) 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova é elaborada tendo por referência o Programa da disciplina de Estudo do Movimento  

Módulo 2 – Miologia (Estudo do músculo esquelético). 

Grupo I - Conhecer a organização macroscópica e microscópica, as propriedades e processos de 

contração do músculo esquelético  

Grupo II - Compreender os diferentes conceitos relacionados com a contração muscular. (processos 

energéticos) 

Grupo III – Conceitos relacionados com a determinação das ações musculares Abordar e classificar de 

forma fundamentada os diferentes. tipos de fibras musculares e as suas características metabólicas. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 
Objetivos 

Conhecer a organização macroscópica e propriedades do músculo esquelético.  

Explicar a organização microscópica e processo de contração muscular.  

Conhecer e diferenciar os processos energéticos no músculo esquelético.  

Caracterizar os tipos de fibras musculares. 

 

Características e estrutura 

A prova é constituída por três grupos de questões e tem a cotação de 200 (duzentos) pontos. 

Os Grupos I, IA e IB são constituídos por: 19 (dezanove) questões de escolha múltipla e testam objetivos 

de conhecimento, de compreensão e de análise. Cada questão avalia um objetivo de um tema e têm o 

valor total de 114 (cento e catorze) pontos, sendo atribuída a cada questão a cotação de 6 (seis) pontos.  

O Grupo II é constituído por um texto para preenchimento de 13 (treze) conceitos e testa objetivos de 

conhecimento e de compreensão. Este grupo tem o valor total de 26 

(vinte e seis) pontos, sendo atribuído a cada conceito colocado corretamente a cotação de 2 (dois) pontos.  

Os Grupos III, IIIA e IIIB são constituídos por 10 (dez) questões de escolha múltipla e testam objetivos de 

conhecimento, de compreensão e de análise. Cada questão avalia um objetivo de um tema e têm o valor 

total de 60 (sessenta) pontos, sendo atribuída a cada questão a cotação de 6 (seis) pontos. 

MATERIAL 

Na prova, o aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, como material de 

escrita. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 100 (cem) minutos. 

 

Co-financiado por: 


