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                                                                                           PROVA ESCRITA 

                                                                                                                        

    1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à 
Frequência do ensino básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2020, 
nomeadamente:  
 

 Objeto de avaliação;  

 Caracterização da prova;  

 Material; 

 Duração 
 

 
 
2. Objeto de avaliação 
  
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Educação Física, em vigor para o 9º ano e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova teórica e prática de duração limitada, 

nomeadamente:  

 

 Conhecimento e compreensão de competências motoras, táticas ou 

regulamentares e aptidão física;  

 Interpretação do vocabulário específico da disciplina;  

 Aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações práticas, na execução 

das técnicas envolvidas nos exercícios critério /provas propostas. 

 



3. Caracterização da prova 
 
 

A prova é constituída por componente escrita, de 45 minutos e componente prática de 

45 minutos. A cotação total da prova é de 100 pontos, para cada componente. 

 

 

A prova escrita é realizada no enunciado da prova. 

A prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro grupos. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens, abordando as modalidades coletivas 

e as modalidades individuais. 

As questões que constituem cada grupo são diversificadas, de acordo com as 

aprendizagens que se pretendem avaliar, sendo as questões do tipo escolha múltipla, 

verdadeiro/falso, resposta curta, restrita e extensa. 

 

 

 

Grupo I 

Desportos Coletivos  

 

Avalia-se o conhecimento das ações técnico-tático e o 

regulamento das modalidades, questões de resposta de 

desenvolvimento, preenchimento de lacunas no texto 

questões de escolha múltipla (verdadeira e falsa).  

 

Grupo II 

Desportos Coletivos 

Individuais 

Avalia-se o conhecimento do regulamento das 
modalidades. 
 

 

Grupo III 

Desportos Individuais 

Avalia-se o conhecimento das técnicas que estão 
associados à realização de alguns elementos gímnicos e 
dos aparelhos que estão associados à realização de 
alguns saltos. Através de respostas de escolha múltipla. 

 

Grupo IV 

Desportos Coletivos 

Avalia-se o conhecimento das técnicas da execução da 
modalidade, através de questões de escolha de resposta 
fechada com preenchimento de lacunas no texto e 
questões de escolha múltipla. 

4. Material 
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor. 

5. Duração 
 
A prova tem a duração de 45 minutos. 


