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Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça 

______________________________________________________ 

Curso de Aptidão e Exame de Acesso à Prática de 
PTPC 

 

Para a prática da disciplina, o Atleta tem de se submeter a um Curso de Aptidão e exame 
de acesso à prática de Percurso de Tiro Prático de caça (PTPC), cuja licença federativa 
terá alusão a uma sublicença. 

1. Os Atletas de tiro desportivo que pretendam praticar Percurso de Tiro Pratico de Caça 
(PTPC), têm que obedecer aos seguintes requisitos cumulativos: 

1.1. Sejam titulares de Licença Federativa E; 

1.2. Tenham frequentado um Curso de Aptidão à disciplina PTPC, ministrado por 
formador credenciado pela FPTAC; 

1.3. Tenham obtido aprovação no exame de acesso á disciplina de PTPC; 

2. O Curso de Aptidão referido no número 1, terá os seguintes conteúdos: 

2.1. Conhecimento dos regulamentos da FPTAC e PTPC; 

2.2. Conhecimentos e aplicação dos procedimentos de segurança; 

2.3. Conhecimento das vozes de comando; 

2.4. Conhecimento do sistema de pontuação; 

2.5. Conhecimento da utilização da arma; 

2.6. Conhecimento da utilização dos equipamentos e acessórios de tiro. 

3. O exame de acesso à disciplina de PTPC terá as seguintes componentes: 

3.1. Parte Teórica: 

a) 25 Questões sobre os regulamentos da FPTAC e PTPC; 

b) Duração de 45 minutos; 

c) Teste de escolha múltipla. 

3.2. Parte Prática: 

a) Manejo da arma com e sem vozes de comando; 

b) Realização de um percurso curto: 

i. Uma posição de tiro; 

ii. Quatro alvos metálicos; 



12/04/2023 

iii. 10 metros de distância. 

c) Realização de um percurso médio: 

i. Três posições de tiro; 

ii. Oito alvos metálicos; 

iii. Três alvos a 15 metros, três alvos a 10 metros e dois alvos a 5 metros; 

iv. 5 metros de distância entre cada posição de tiro; 

v. Deslocação ao longo de uma linha de penalidade paralela ao para-balas 
principal. 

4. A aprovação no exame depende da obtenção cumulativa dos seguintes resultados: 

a) 80% de respostas certas na prova teórica; 

b) Nota de apto no manejo da arma com e sem vozes de 
comando; 

c) Fator igual ou superior a 1.6, na realização da pista curta; 

d) Fator igual ou superior a 1.6, na realização da pista media. 

5. Os cursos de aptidão poderão ser organizados por iniciativa da FPTAC, ou pelos 
clubes. 

6. A prova da frequência do Curso de Aptidão referido no n.º 1, será documentada por 
certificado emitido pela entidade organizadora do curso, devidamente assinado pelo 
formador que o ministrou. 

7. Os exames realizar-se-ão, pelo menos quatro vezes por ano, em data e local a designar 
pela Direção da FPTAC, que definirá o número de candidatos a admitir em cada 
exame, sendo o valor de inscrição fixado em 50,00 € e o prazo para inscrição no 
mesmo. 
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Disciplina de Tiro PTPC 
 

Perguntas "tipo" de preparação para o Exame de Avaliação para a prática da 
disciplina de Percurso de Tiro Prático de Caça (PTPC). 

 

Nota: As perguntas contidas no teste são, maioritariamente, fundamentadas no 
Regulamento Federativo para a disciplina de Percurso de Caça na variante de 
Tiro Prático de Caça (PTPC). É de extrema importância que os candidatos ao 
Exame tenham conhecimento da Legislação e dos Regulamentos, que 
superintendem esta disciplina especifica do tiro com armas de caça. 

 

 

 

Pergunta: O que é o Percurso de Tiro Prático de Caça? 

 

Pergunta: Quem pode praticar esta disciplina? 

 

Pergunta: Quantos escalões competitivos existem? 

 

Pergunta: Quantas divisões existem? 

 

Pergunta: Em quantas divisões de pode inscrever um atirador? 

 

 

 

 

 

  

Grupo 2 – Segurança 

Grupo 1 – Habilitação para a prática da modalidade 
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Pergunta: Como devem ser construídas/projetadas as pistas de tiro/cenários 

para esta disciplina? 

 

Pergunta: O que acontece ao atirador no caso de uma quebra de segurança na 

execução de uma pista/cenário? 

 

Pergunta: Em que condição devem estar todas as armas quando não estão a 

ser utilizadas na execução das pistas? 

 

Pergunta: Quando é que as armas podem ser retiradas do armeiro, carregadas 

e municiadas? 

 

Pergunta: Que armas são permitidas no recinto da competição? 

 

Pergunta: É permitido o consumo de bebidas alcoólicas no recinto da 

competição? 

 

Pergunta: Que tipo de proteção individual deve ser utilizada pelo atirador durante 

a execução de uma pista? 

 

Pergunta: Que tipo de proteção individual deve ser utilizada pelo árbitro durante 

a execução de uma pista? 

 

Pergunta: Que tipo de proteção individual deve ser utilizada por quem estiver a 

assistir à execução de uma pista? 

 

Pergunta: O que são áreas de segurança? 
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Pergunta: É permitido manusear munições numa área de segurança? 

 

Pergunta: Como devem circular as armas no recinto de competição (de, e para 

a viatura, entre percursos competitivos e durante a permanência em cada 

percurso competitivo)? 

 

Pergunta: O que deve fazer o atirador quando chega à pista que vai executar em 

termos de prontidão da arma? 

 

Pergunta: O atirador pode manusear a arma fora das áreas de segurança e sem 

estar a executar uma pista? 

 

 

Pergunta: que condições levam à desqualificação de um atirador? 

 

Pergunta: O que sucede se existir violação por ultrapassar a linha de tiro? 

 

Pergunta: Como são pontuáveis os alvos fixos? 

 

Pergunta: Como são pontuáveis os alvos moveis? 

 

Pergunta: O que é um erro de procedimento? 

 

Pergunta: Como é obtida a pontuação final de uma pista. 

 

Grupo 3 – Pontuação 
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Pergunta: Que tipo de munição pode ser utilizada no PTPC? 

 

Pergunta: Que armas são utilizadas na Divisão Livre? 

 

Pergunta: Que armas são utilizadas na Divisão Semi-Auto? 

 

Pergunta: Que armas são utilizadas na Divisão Repetição? 

 

Pergunta: Que armas são utilizadas na Divisão Clássica? 

 

 

Pergunta: Que elementos podem fazer parte de uma pista/cenário? 

 

Pergunta: O que é que deve estar representado numa pista de tiro/cenário. 

 

Pergunta: Como devem ser construídos/planeados os desafios? 

 

Pergunta: Como devem ser executados os desafios? 

 

Pergunta: Que tipo de pistas/cenários existem numa prova de PTPC? 

 

Grupo 4 – Classificação das armas 

Grupo 5 – Construção das pistas/cenários 
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Pergunta: Qual é o número máximo de disparos pontuáveis que se podem 

efetuar de um único local numa pista de PTPC? 

 

Pergunta: Quantos alvos pode ter uma pista longa de PTPC? 

 

Pergunta: Quantos alvos pode ter uma pista media de PTPC? 

 

Pergunta: Quantos alvos pode ter uma pista curta de PTPC? 

 

Pergunta: Quantos disparos deve ter uma pista de desafio paralelo de PTPC? 

 

Pergunta: Qual a distancia mínima aos alvos metálicos nas pistas de PTPC? 

 

Pergunta: Que tipo de alvos existem nas pistas de PTPC? 

 

 

 

Pergunta: O que é um “Briefing”. 

 

Pergunta: Que elementos devem constar num “Briefing”. 

 

Pergunta: Como deve ser dado conhecimento do “Briefing” aos atiradores. 

 

Pergunta: Caso exista uma falha de pista durante a execução da mesma por um 

atirador qual é o procedimento aplicável ao atirador? 

Grupo 6 – Execução das Pistas de Tiro/Cenários 
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Pergunta: O que são linhas de tiro? 

 

Pergunta: Que funções desempenha um Arbitro de pista? 

 

Pergunta: O que são vozes de comando? 

 

Pergunta: O que significa a voz de comando “Carregar e Ficar Pronto”? 

  

Pergunta: O que significa a voz de comando “Competidor Pronto, Atenção ao 

sinal”? 

Pergunta: O que significa a voz de comando “Se terminou descarregue, mostre 

a arma limpa e coloque em segurança”? 

 

Pergunta: O que significa a voz de comando “Percurso Seguro”? 

 

Pergunta: O que significa a voz de comando “Stop”? 

 

Pergunta: O que significa arma carregada? 

 

Pergunta: O que significa arma municiada? 

 

Pergunta: O que significa arma descarregada?   
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