
Município de Oleiros | www.cm-oleiros.pt | Email: geral@cm-oleiros.pt | Praça do Municipio, 6160-409 Oleiros | Tlf.: 272 680 130 | NIF: 506 824 152  

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL
Gabinete de Desporto

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A ATIVIDADE FÍSICA 

Este questionário tem o objetivo de conhecer a necessidade de avaliação 
clínica e médica antes de iniciar a atividade física. Caso marque um SIM, é 
necessário realizar a avaliação clínica e médica. Contudo, qualquer pessoa pode 
praticar atividade física e modo moderado, respeitando as restrições médicas. 

O questionário foi feito para o auxiliar na sua autoavaliação. O exercício físico 
praticado com regularidade está associado a muitos benefícios para a sua saúde. 
Responder a este questionário é um dos primeiros passos importantes para iniciar a sua 
atividade física sendo ela frequente ou regular no seu dia-a-dia. 

 O bom senso é o melhor guia para responder às seguintes questões. Por favor, leia com 
atenção cada questão respondendo SIM ou NÃO. 

SIM NÃO
- Já alguma vez teve conhecimento do seu médico que tinha algum 
problema cardíaco e que só poderia praticar atividade física sob 
prescrição médica? 
- Já teve alguma dor no tórax a praticar alguma atividade física? 
- Já teve alguma dor no tórax recentemente mesmo sem praticar atividade 
física?  
- Durante a prática de atividade física teve falta de equilíbrio, tonturas 
ou perda de consciência? 
- Tem algum problema ósseo ou de articulações que possa agravar 
com a prática de atividade física? 
- Já lhe foi recomendado pelo seu médico o uso de medicamentos 
para controlar a sua pressão arterial ou condição cardiovascular? 
- Tem conhecimento de alguma outra razão física que lhe impeça de 
praticar atividade física?
Qual? ___________________________________________________________

Tratamento de Dados Pessoais 
As operações de tratamento de dados pessoais estão fundamentadas no Cumprimento de Obrigações Legais, sendo realizadas exclusivamente 
para efeitos de Avaliação da Prontidão para a Atividade Físical, de acordo com os termos da Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados e 
com as condições da Política de Proteção de Dados que se encontram disponíveis em www.cm-oleiros.pt. Os titulares dos dados podem solicitar 
informações, apresentar reclamações ou exercer os seus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, acesso, 
consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto com o 
Encarregado da Proteção de Dados, pelo correio eletrónico protecaodedados@cm-oleiros.pt.
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