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INOC  
Instituto Nacional de Oficiais de Campo 

 

EXAME DE TIRO PRÁTICO 001 
 

 
Nome: _________________________________________________________ Lic. Desportiva: ________ Clube: ____________ 
 
 

Instruções para a execução do teste: 
 Deverá responder a todas as questões, colocando uma cruz na letra que achar mais 

correcta (A, B, C e D). 
 Se tiver alguma dúvida deverá questionar o monitor. 
 Tempo de duração deste teste, trinta minutos 

 
1. Quantas zonas de marcação têm o alvo classico de IPSC? 

 
A) – 3: A, C, e D. 
B) – 4: A, B, C e D. 
C) – 3: A, B e C. 
D) – 4: 1, 2, 3 e 4. 

 
2. Numa área de segurança o atirador não pode? 

 
A) – Manejar arma. 
B) – Treinar o saque ou o coldrear. 
C) – Remuniciar os carregadores. 
D) – Comer e beber. 

 
3. Na divisão Standard para uma arma pontuar em factor maior tem que: 
 

A) – Ter calibre .45 ACP e obter no cronógrafo um valor igual a 160. 
B) – Ter calibre 9 m/m e obter no cronógrafo um valor igual a 175. 
C) – Não importa o calibre desde que obtenha no cronógrafo um valor superior a 170. 
D) – Ter calibre .40 SW ou maior e obter no cronógrafo um valor igual ou superior a 170. 

 
4. Um atirador, enquanto aguardava a sua vez de efectuar a pista, deixou cair a arma. 

Como deve proceder? 
 

A) – Apanhar a arma do chão e continuar aguardando. 
B) – Pedir a um colega que apanhe a arma. 
C) – Chamar un árbitro (Range Officer) para a arma ser recuperada em segurança. 
D) – Apanhar a arma do chão e ir limpar a mesma antes de efectuar a pista. 

 
5. O ângulo máximo do cano da arma, durante a execução de um pista deve ser de: 

 
A) – 45 Graus em relação aos alvos. 
B) – 90 Graus em relação ao para-balas principal. 
C) – 75 Graus em relação aos alvos. 
D) – 120 Graus em relação ao para-balas principal. 
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6. O atirador produziu um disparo acidental que atingiu o solo a menos de 3 metros dos seus pés. 
 
A) – Não tem problema algum. 
B) – É-lhe aplicada uma penalidade.  
C) – É desclassificado por quebra do ângulo de segurança. 
D) – Pára e repete a pista 

 
7. Existe uma caixa com as seguintes dimensões: 225x150x45mm. Quais são as divisões em que 

as armas que tem de caber nesta caixa? 
 
A) – Standard e Open. 
B) – Standard e Production. 
C) – Modified e Production. 
D) – Standard e Modified. 

 
8. Só uma divisão tem peso de gatilho mínimo. 

 
A) – Standard, 1360 Gr. (3Lbs). 
B) – Production 2272 Gr. (5 Lbs). 
C) – Modified, 1000 Gr. (2.2 Lbs). 
D) – Open, 500 Gr. (1.1 Lbs). 

 
9. Todos os atiradores são obrigados a usar protecção ocular e auditiva. Que acontece se, 

durante a execução de uma pista, os mesmos cairem? 
 
A) – O atirador completa a pista sem problema. 
B) – O árbitro (Range Officer) manda parar e reptir a pista. 
C) – O atirador é penalizado. 
D) – Deve o atirador decidir se pára ou não. 

 
10.  Se, no decorrer de uma pista, o atirador não disparar pelo menos um tiro sobre um dos alvos, 

de que forma é pontuado esse alvo? 
 
A) – Dois “misses”. 
B) – Um erro de procedimento. 
C) – Dois “misses” mais um erro de procedimento. 
D) – Um “miss” mais um erro de procedimento. 

 
11.  O atirador que acabou de efectuar uma pista não se pode aproximar dos alvos a menos de: 
 

A) – Dois metros. 
B) – Um metro. 
C) – Meio metro. 
D) – Não tem distância limite. 

 
12.  Durante a execução de uma pista, na deslocação entre posições de tiro, o atirador não pode: 

 
A) – Correr. 
B) – Mudar de carregador. 
C) – Manter o dedo no gatilho. 
D) – Segurar a arma com ambas as mãos. 
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13.  Qual a distância mínima a que deve estar um alvo metálico? 
 
A) – 15 Metros da posição de tiro. 
B) – 12 Metros do inicio da pista. 
C) – 7 Metros (8 metros se a limitação ao movimento do atirador for efectuada por linha de carga). 
D) – 12 Metros do árbitro (Range Officer). 

 
14.  Uma arma de acção simples na condição de pronto (ready), deve estar com: 

 
A) – Munição na câmara, cão armado, segurança activada. 
B) – Munição na câmara, cão abatido, segurança desactivada. 
C) – Sem munição na câmara, segurança activada. 
D) – Sem munição na câmara, cão activado, segurança activada. 

 
15.  Qual destas situações implica a desclassificação do atirador? 

 
A) – Municiar os carregadores fora da área de segurança. 
B) – Treinar o saque na área de segurança. 
C) – Deslocar-se entre pistas sem protecção auricular. 
D) – Deslocar-se entre pistas com uma arma municiada. 

 
16. Qual das descrições seguintes corresponde a um tipo de pista de tiro prático? 

 
A) – Pista curta (Short Course), mínimo de 10 tiros, uma só posição de tiro. 
B) – Pista curta (Short Course), máximo de 9 tiros, não mais de duas posições de tiro. 
C) – Pista média (Medium Course), máximo de 17 tiros, não tem limite de posições de tiro. 
D) – Pista média (Medium Course), máximo de 15 tiros, não mais de três posições de tiro. 

 
17.  Uma pista longa (Field Course), deve apresentar as seguintes caracteristicas: 

 
A) – Não deve ter mais de 28 tiros. 
B) – Não deve ter mais de 5 posições de tiro. 
C) – Não deve ter mais de 32 tiros, nem mais de 9 tiros por posição. 
D) – Não deve ter mais de 25 tiros, nem permite mais de 7 tiros de uma só posição. 

 
18.  Na divisão “Open” apenas existe uma limitação para os carregadores. Qual? 
 

A) – Não podem levar mais de 12 munições. 
B) – Não podem ter mais de 170 mm de altura. 
C) – Não podem exceder o comprimento do punho da arma. 
D) – Não podem levar menos de 12 munições. 

 
19.  Na divisão Standard, uma das seguintes modificações não é permitida. Qual? 

 
A) – Substituiar as miras por outras de metal. 
B) – Alargar a janel de ejecção. 
C) – Aplicar pesos ou mecanismos de controlo de recuo (ou coice). 
D) – Alargar o poço do carregador. 
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20.  Para a divisão “Production”, apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. 
 
A) – A arma pode ser de acção simples. 
B) – Os canos podem ter 140 mm. 
C) – Os carregadores podem ter prolongamentos. 
D) – A arma tem de disparar em dupla acção ao primeiro tiro. 

 
21.  Para determinar o factor da arma utilizando o cronógrafo, o árbitro (Range Officer) escolhe ao 

acaso um certo número de munições do lote que o atirador apresentar para prova. Quantas? 
 
A) – Dez munições. 
B) – Oito munições. 
C) – Nove munições. 
D) – Doze munições. 

 
22.  Durante a execução de uma pista a arma avariou. Como pontua este atirador? 

 
A) – Como a arma avariou o atirador é chamado a repetir a pista. 
B) – O atirador será pontuado negativamente. 
C) – A pista pontua de igual modo; tempo, impactos, “misses” e penalidades que houver. 
D) – Só pontuam os alvos até ao momento da avaria. 

 
23.  A arma de um atirador avariou. Que pode o mesmo fazer? 

 
A) – Continuar a prova com outra arma qualquer. 
B) – Continuar a prova com outra desde que esta passe no teste do cronógrafo. 
C) – Continuar a prova com outra desde que esta seja do mesmo tipo, calibre, e passe no teste do 

cronógrafo. 
D) – Adiar a prova até conseguir reparar a avaria. 
 

24.  O que acontece se um atirador não declarar a divisão em que participa, ou se o seu 
equipamento não estiver em conformidade com a divisão declarada? 
 
A) – O atirador será reclassificado e pontua na divisão “Open”. 
B) – O atirador será reclassificado e pontua na divisão “Modified”. 
C) – Não será permitido ao atirador participar. 
D) – O atirador praticipa na divisão declarada mas não pontua. 

 
25.  No Briefing que antecede o início da pista pode ser estipulado: 

 
A) – O número de munições a introduzir nos carregadores. 
B) – As mudanças de carregador obrigatórias. 
C) – A quantidade de munições que o atirador pode transportar. 
D) – Todas as anteriores são verdadeiras. 
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GRELHA DE RESPOSTAS 
 

1 A  15 D 
2 C  16 B 
3 D  17 C 
4 C  18 B 
5 B  19 B 
6 C  20 D 
7 D  21 B 
8 B  22 C 
9 B  23 C 
10 C  24 A 
11 B  25 D 
12 C    
13 C  
14 B    

 


