ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano letivo de 2019/2020
MATRIZ DE EXAME
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
Disciplina: Organização e Gestão do Desporto - 2º ano

Módulo: 4

Duração da Prova Escrita: 100 minutos

Fase: março/abril
1. CONTEÚDOS E OBJETIVOS

Conteúdos

Objetivos

Conceitos genéricos:
Referências ao Desporto na Constituição Portuguesa.;
Lei de Bases da Atividade Física e Desporto;
Instrumentos legislativos existentes no Sistema Desportivo Português;
Carta Olímpica;
Federações desportivas, Clubes Desportivos e Sociedades Desportivas;
Enquadramento jurídico aplicado às pessoas com deficiência;
Agentes desportivos;
Apoios financeiros e e regime fiscal na área do desporto;
Alto rendimento;
Provas desportivas em espaços públicos;
Regimes jurídicos na área do desporto;
Licenciamento e responsabilidade técnica nas instalações desportivas;
Legislação e ADOP;

O aluno deverá saber relacionar o Direito
com a atividade desportiva.
O aluno deverá saber reconhecer as
diferentes formas jurídicas de
enquadramento do sistema desportivo
português e das organizações desportivas.
O aluno deverá saber sistematizar as
diferentes áreas organizacionais do
desporto perspetivadas pelo ordenamento
jurídico.

2. ESTRUTURA E COTAÇÕES
Estrutura

Cotações

Prova constituída por cinco grupos:
 Grupo I – 10 questões de Verdadeiro ou Falso;
 Grupo II – 5 questões para completar texto;
 Grupo III – 5 questões de associação de conceitos a afirmações;
 Grupo IV – 5 questões de escolha múltipla;






Grupo I: 50 pontos
Grupo II: 50 pontos
Grupo III: 50 pontos
Grupo IV: 40 pontos

3. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente um número inteiro;
As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de um item, o mesmo pode ser classificado
se, pela resposta apresentada, for possível identificá-lo inequivocamente.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta que surgir em
primeiro lugar.
Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito de classificação os
elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os
elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a atribuir é de zero pontos.
4. MATERIAL A UTILIZAR
  Folha de prova a adquirir na reprografia da escola;
 Esferográfica ou caneta de tinta permanente, nas cores azul ou preto;
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