
Questionário de Actividade Física                

 

 

 

O presente questionário pretende identificar o nível de actividade física dos jovens, por 

isso, são colocadas questões sobre os teus hábitos de actividade física, mas não te 

preocupes em acertar ou errar, porque não existem respostas certas ou erradas. Procura 

ser sincero nas tuas respostas e, desde já agradeço a tua colaboração. 

 

 

Questão 1: Fazes parte de actividades desportivas fora da escola (num clube ou noutro 

sítio)?                                                               Faz uma cruz no quadrado correspondente 

Nunca    �    

 

 

 

Questão 2 : Participas em actividades de lazer (ocupação do tempo livre) sem integrares 

um clube?                                                              Faz uma cruz no quadrado correspondente 

Nunca    �      

 

 

Questão 3 : Para além das horas lectivas, quantas vezes praticas desportos durante, pelo 

menos, vinte minutos?                                          Faz uma cruz no quadrado correspondente 

Nunca    �                                                         

 

 

Questão 4 : Fora do tempo escolar, quanto tempo por semana dedicas à prática de 

actividades desportivas ao ponto de ficares ofegante (respirar depressa e com 

dificuldade) ou transpirando?                               Faz uma cruz no quadrado correspondente 

 

Nunca    �                                                         

 

Questão 5 : Participas em competições desportivas?  

Faz uma cruz no quadrado correspondente 

                                  

 

 

 

 

ID       

Menos de uma       � 

vez por semana 

Uma vez        � 

por semana 

Quase  todos os     � 

dias 

Menos de uma       � 

vez por semana 

Uma vez        � 

por semana 

Quase  todos os     � 

dias 

Entre uma vez       � 

Mês e uma por semana 

Entre 2 a 3 vezes     � 

por semana 

Quase  todos os     � 

dias 

Entre meia-hora       � 

E uma hora 

Entre 2 a 3 horas     � 

 

4 ou mais horas     � 

Não participo         � 

mas já participei 

Sim, a nível        � 

escolar 

Sim ao nível de     � 

um clube 
Nunca     � 

participei 



Questão 6: Quanto tempo costumas passar a ver televisão? 

________Horas/ durante a semana 

________Horas/ durante o fim de semana 

 

Questão 7: Quanto tempo costumas passar por dia a utilizar o computador? 

________Horas/ dia 

________Horas/ durante o fim de semana 

 

Questão 8: Qual o meio de transporte que utilizas para ir para a escola? 

a) Automóvel  � 

b) Autocarro  � 

c) A pé  � 

d) Motociclo  � 

 

Questão 9: Quanto tempo demoras? 

a) Até 15 min.  � 

b) 15-30 min.  � 

c) 30-60 min.  � 

d) Mais de 60 min.  � 

 

 

 

Muito obrigado pela tua colaboração 


