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Circular n.º 026/2010 

Exame de Aptidão para obtenção da Licença Federativa TAC 
 

 
 O exame de aptidão para a Licença Federativa TAC, compõe-se de um teste oral sobre 

normas elementares de utilização e segurança das armas de ar comprimido. 

 

O exame terá uma componente de prática de manuseamento de uma arma de ar 

comprimido. 

 

O teste teórico sobre segurança e manuseamento de armas de ar comprimido, 

comportará seis (6) perguntas das doze (12) abaixo elencadas. 

 

O teste prático será realizado nos moldes estabelecidos no teste modelo. 

 

Para obter a aprovação no exame os examinandos terão que ter, pelo menos, quatro (4) 

respostas certas e efectuar o teste prático em conformidade com o estabelecido no 

modelo de teste. 

 

Os resultados dos exames serão publicados após a realização da totalidade dos exames. 

 
 
    
 
 
 
 
            (cont)
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Teste modelo para Licença Federativa TAC 

 
 

Perguntas orais 
 

1.Deve-se transportar uma ar arma de ar comprimido de aquisição livre, de casa 

para a carreira de tiro e vice-versa: 

       a)Num estojo apropriado e descarregada; (resposta certa) 

       b)Na mão, desde que esteja descarregada; 

       c)Num estojo apropriado, podendo estar carregada. 

 

 

2.Na carreira de tiro pode-se circular, fora do posto de tiro, com a arma 

carregada: 

a)Nunca se pode circular, fora do posto de tiro, com a arma carregada; (resposta 

certa) 

b)Só no caso do atleta se deslocar do posto de tiro para o local onde tem o estojo 

em que transportou a arma; 

      c)Sempre, desde que arma esteja apontada para cima. 

 

3.Quando o atleta está no posto de tiro, ao carregar a arma, deve ter a arma 

apontada: 

        a)Para a frente, na direcção da linha de alvos; (resposta certa) 

        b)Em qualquer direcção; 

        c)Para o tecto, mantendo a arma na vertical. 

 

4.No posto de tiro o atleta, após carregar a arma, pode voltá-la para trás, na 

direcção oposta ao alvo: 

   a)Nunca; (resposta certa) 

   b)No caso de a ir guardar no estojo em que a transporta; 

   c)No caso de uma avaria, para pedir ajuda. 
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5.No posto de tiro, se a arma estiver descarregada, o atleta pode apontá-la para 

trás, na direcção oposta ao alvo: 

 a)Nunca; (resposta certa) 

b)Só quando não estiver ninguém atrás de si; 

c)Só se não tiver o dedo no gatilho. 

 

 

6. No interior de uma carreira de tiro o atleta pode fazer exercícios de pontaria: 

 a) Nos postos de tiro devidamente assinalados; (resposta certa) 

b) Em qualquer local da carreira de tiro; 

c) Em nenhum local da carreira de tiro. 

 

7.No posto de tiro, o atleta pode mexer nas armas dos outros atletas: 

a)Nunca; (resposta certa) 

b)Só no caso dessas armas estarem descarregadas; 

c)Sempre que o queira.  

 

8.Se o atleta estiver no posto de tiro, pode permitir que outras pessoas, não 

autorizadas a estar na área dos postos de tiro, venham efectuar disparos com a 

sua arma: 

a)Nunca; (resposta certa) 

b)Só quando não houver mais ninguém nos postos de tiro; 

c)Só se essas pessoas efectuarem tiro uma de cada vez. 
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9.Se estiver uma pessoa junto à linha de alvos, os atletas que estão nos postos 

de tiro: 

a)Não podem mexer nas armas até que essa pessoa saia da linha de tiro; (resposta 

certa) 

b)Podem continuar a manusear as armas, desde que estas estejam descarregadas; 

c)Podem fazer pontaria, desde que a arma esteja descarregada e não seja na direcção 

da referida pessoa. 

 

10.No espaço destinado ao público na carreira de tiro, os atletas podem 

manusear a sua arma: 

a)Nunca; (resposta certa) 

b)Se a arma tiver uma avaria; 

c)Se a arma estiver descarregada. 

 

 

11. Durante a execução de uma prova de tiro o atleta pode conversar com o seu 

treinador: 

 

    a) Nunca; 

b) Sim, após comunicação ao árbitro; (resposta certa) 

c) Sempre que lhe apetecer. 

 

12. O atleta pode carregar a sua arma: 

 a) No posto de tiro com a arma voltada para a linha de alvos (resposta certa) 

 b) Em qualquer local da carreira de tiro; 

 c) Logo que a retire do estojo de transporte. 
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Teste prático 

 

Manuseamento de uma carabina de ar comprimido de cano articulado ou uma pistola de 

ar comprimido, de aquisição livre, de calibre 4,5mm, no posto de tiro, devendo o 

examinando: 

 

a)Retirar a arma de um estojo de transporte colocado no posto de tiro; 

 

b)Abri-la e colocá-la na bancada de tiro na direcção da linha de alvos; 

 

c)Carregá-la com um chumbo; 

 

d)Apontar a arma para um alvo a 10m (pode estar apoiado na bancada); 

 

e)Disparar a arma na direcção do alvo; 

 

f)Abrir a arma; 

 

g)Retirar a arma da bancada do posto de tiro; 

 

h)Colocar a arma no estojo de transporte. 

 

 

Lisboa, 14 de Maio de 2010 

 

P´la Direcção 

 

________________ 

Luís Moura 

Presidente 


