
IMC =  __Peso corporal___ 
Estatura x estatura 

 

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO FÍSICA 
 
1. AVALIAÇÃO NEUROMUSCULAR 
 

 
Teste de Flexão dos Braços (Pollock e Wilmore, 1993) 

 
Protocolo homens: os movimentos serão executados com o aluno no chão, deitado de barriga para 

baixo, as mãos colocadas sobre o chão, braços estendidos na linha e largura dos ombros. 
Ao flexionar os braços, o peito deve tocar o solo a cada movimento. Estender os cotovelos na volta. 

Mantenha as costas retas. 
O exercício deve ser feito até a exaustão (contar o número de repetições). 
 
Protocolo mulheres: deitar de barriga para baixo no chão, com o corpo reto e as pernas unidas. Dobrar 

os joelhos em ângulo reto e colocar as mãos no chão, ao nível dos ombros. 
Erguer o corpo até os braços ficarem estendidos e o peso suportado, completamente, pelas mãos e 

joelhos. O corpo deve formar uma linha reta da cabeça aos joelhos. Não curvar os quadris nem as costas.  
A seguir, dobrar os braços até que o peito toque  no chão. As pernas ou a cintura não devem tocar o 

solo. O peso continua a ser suportado pelos braços e joelhos.  
O exercício completo deve ser feito até a exaustão (contar o número de repetições). 

 
Tabela 1.1       Tabela 1.2 

Tabela para Flexão dos Braços – Homens 
Número de repetições até a exaustão 

 Tabela para Flexão dos Braços – Mulheres 
Número de repetições até a exaustão 

Excelente Bom Médio Regular Fraco Excelente Bom Médio Regular Fraco 

>39 29-38 23-28 18-22 <17 >33 25-32 18-24 12-17 <11 

Fonte: Pollock, M.L.; Wilmore, J.H., Exercícios na Saúde e na Doença, 2ª Ed, MEDSI, RJ, 1993. 
 

Avaliador:  Número de repetições:  Conceito:  

 
2. Teste Abdominal (Pollock e Wilmore, 1993): é um teste de flexão do tronco sobre os membros 
inferiores flexionados. 

Equipamento: colchão de ginástica e cronômetro. 
Protocolo: deitado de costas. Sobre o colchão, colocado numa superfície plana, com os dedos das mãos 

entrelaçados na nuca, joelhos flexionados, pés em contato com o solo e abertos na altura dos ombros.  
O avaliador deve manter os pés do avaliado em contato com o solo e presos para não escorregarem. 
O aluno, retirando as costas do chão, flexiona o tronco e o quadril até os cotovelos tocarem nos joelhos, 

voltando à posição inicial com os cotovelos tocando o solo, repete o movimento tão depressa e tantas vezes 
quantas forem possíveis. 

Marca-se o número de repetições em 1 minuto. 
 
Tabela 2.1       Tabela 2.2 

Testes abdominais – Homens 
Número de repetições em 60 segundos 

 Testes abdominais – Mulheres 
Número de repetições em 60 segundos 

Excelente Bom Médio Regular Fraco Excelente Bom Médio Regular Fraco 

>48 42-47 38-41 33-37 <32 >42 36-41 32-35 27-31 <26 

Fonte: Pollock, M.L.; Wilmore, J.H., Exercícios na Saúde e na Doença, 2ª Ed, MEDSI, RJ, 1993. 
 
 

Avaliador:  Número de repetições:  Conceito:  

 
3. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 
 
Teste do Índice de Massa Corporal (IMC): índice de estatura e peso. Quanto maior for o valor de IMC, maior 
será o percentual de gordura. 

 
Procedimento: cálculo simples da razão entre o peso da pessoa (kg) e o dobro de sua estatura (m). 
 
 
 
 
Tabela 3. Padrões de aptidão saudáveis para o IMC em meninos e meninas entre 5 e 18 anos.  

Meninos Meninas 

Idade (anos) IMC (kg/m²) Idade (anos) IMC (kg/m²) 

5 – 7 13 – 20 5 – 9 14 – 20 
8 – 10 14 – 20 10 – 11 14 – 21 

11 15 – 21   
12 15 – 22 12 15 – 22 
13 16 – 23 13 15 – 23 
14 16 – 24 14-16 17 – 24 
15 17 – 24   
16 18 – 24   
17 18 – 25 17 17 – 25 
18 18 – 26 18 18 – 26 

 

 
4. AVALIAÇÃO DA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 

 
A aptidão cardiorrespiratória depende do bom funcionamento dos sistemas respiratório, 

cardiovascular, muscular e de suas relações fisiológico-metabólicas. 
A capacidade cardiorrespiratória é a habilidade de realizar atividades físicas com intensidade moderada 

por um longo período, envolvendo captação de oxigênio. 
 
TESTE DE 6 MINUTOS: mede a resistência aeróbica do organismo e determina o consumo máximo de oxigênio. 

Material necessário: cronômetro, ficha de anotação e objetos para marcar o percurso. 
Procedimento: o avaliado deverá percorrer a maior distância possível em 6 minutos de corrida contínua 

(sem parar).  Deve-se evitar caminhar no teste. 
O avaliador deverá preencher a tabela 3 com a DISTÂNCIA PERCORRIDA, em metros, onde, para cada 

volta, serão assinalados 100 metros. Depois anotar qual foi seu rendimento em CONCEITO na tabela 4.  
 
Tabela 4 Distância   Tabela 5 Avaliação do rendimento, em metros, no T.6’C.C. 

Distância  Conceito Meninos Meninas 

100 200  Muito ruim < 905 < 870 

300 400  Ruim 905 a 1026 870 a 965 

500 600  Menos que regular 1027 a 1149 966 a 1060 

700 800  Regular 1150 a 1271 1061 a 1155 

900 1000  Mais que regular 1272 a 1394 1156 a 1250 

1100 1200  Bom 1395 a 1526 1251 a 1346 

1300 1400  Muito bom > 1527 > 1347 

1500 1600  Avaliador:  

 

Resultado 

aqui! 


