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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
	  
Prova	  de	  código	  26⏐2017	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
9º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho)	  
 
O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Educação Física, a realizar em 2017, nomeadamente: 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de avaliação 
• Material 
• Duração 

 
Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o programa de Educação Física e permite avaliar as 
aprendizagens enquadradas nas áreas das actividades físicas, capacidades físicas e 
conhecimentos, passíveis de avaliação em prova escrita e prática de duração limitada, 
nomeadamente as indicadas no quadro 1, que se segue: 
 

QUADRO 1 – APRENDIZAGENS A AVALIAR 

Atividades Físicas 
Badminton/Ginástica/Voleibol/Futsal 

Capacidades Físicas 
Flexibilidade/Força Média 

Conhecimentos 
Elevação e manutenção da aptidão física 

Caraterização 

Identificação Aptidão física e componentes de saúde Regulamento 

Destrezas e gestos técnicos 

Ações técnico-táticas 
Bateria de testes do 

Fitnessgram 
Desenvolvimento das capacidades 

motoras Sequência gímnica 

Sistemas tácticos 

 
Caraterização/ Prova Teórica 
A prova está organizada por 4 grupos temáticos com indicações de resolução e dados 
sob a forma de figuras, tabelas ou gráficos: 
 
Grupo I – Atividades Físicas/Jogos Desportivos Coletivos 
1. Identificar o objetivo do jogo, a representação do campo, o número de jogadores, a 

duração do jogo e o sistema de pontuação de cada uma das modalidades. 
2. Identificar as regras básicas bem como as sanções. 
3. Identificar e descrever os gestos técnicos. 
4. Identificar e interpretar as ações técnico-táticas individuais e coletivas. 
5. Identificar os sistemas táticos referindo as suas principais características. 
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Grupo II - Atividades Físicas/Ginástica 
1. Identificar formas de transporte do material e regras de segurança.  
2. Identificar e descrever destrezas gímnicas de solo e acrobática. 
3. Identificar e descrever elementos de ligação em sequências gímnicas. 
Grupo III - Atividades Físicas/Badminton 
1.  Identificar o objectivo do jogo, a representação do campo e o sistema de pontuação. 
2.  Identificar as regras básicas bem como as sanções. 
3.  Identificar e descrever a pega da raqueta e os gestos técnicos da modalidade. 
4.  Identificar o objectivo tático dos diferentes batimentos.	  
Grupo IV - Elevação e Manutenção da Aptidão Física 
1.  Definir aptidão física e as suas componentes relacionadas com a saúde.  
2.  Identificar as capacidades motoras e estabelecer a relação com o desenvolvimento da 
condição física. 
 
Critérios gerais de classificação/ prova teórica 
A prova está organizada para uma cotação de 100 pontos, conforme definido no 
quadro 2, que se segue: 

QUADRO 2 – COTAÇÃO DA PROVA TEÓRICA 

Grupo Pontuação Tipologia de resposta Nº Itens/Pontuação 

I 40 
Resposta restrita 4 Itens/5 pontos por item 

Escolha múltipla 4 Itens/5 pontos por item 

II 30 
Resposta restrita 3 Itens/5 pontos por item 

Escolha múltipla 3 Itens/5 pontos por item 

III 20 
Resposta restrita 2 Itens/5 pontos por item 

Escolha múltipla 2 Itens/5 pontos por item 

IV 10 Resposta alargada 1 Item/5 pontos por item 

	  
As classificações a atribuir a cada resposta resultam da aplicação dos seguintes 
critérios: 
- RESPOSTA RESTRITA E ALARGADA 

.As respostas corretas são classificadas com a pontuação total do item; 

.As respostas incorretas são classificadas com 0 pontos; 

.As respostas em que exista afastamento dos aspetos de conteúdo são 
classificadas com 0 pontos; 
.As respostas que contenham dados que revelem contradição em relação aos 
elementos considerados corretos são classificadas com 0 pontos; 
.As respostas que apresentem dados cuja irrelevância impossibilite a 
identificação objectiva dos elementos solicitados são classificadas com 0 pontos; 
.As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com 0 pontos; 
.A ausência de resposta é classificada com 0 pontos. 

- RESPOSTA DE ESCOLHA MÚLTIPLA 
.As respostas que identifiquem correctamente as afirmações, de acordo com a 
respectiva chave de resposta, são classificadas com a pontuação total do item; 
.As respostas incorretas são classificadas com 0 pontos; 
.As respostas em que é assinalada uma escolha incorreta são classificadas com 0 
pontos no item assinalado incorrectamente; 
.As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com 0 pontos por item; 
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.A ausência de resposta é classificada com 0 pontos por item. 
Material/ prova teórica 
Material de escrita, caneta ou esferográfica, de tinta preta ou azul. 
 
Duração/ prova teórica 
A prova tem a duração de 45 minutos. 
 
Caraterização/ Prova Prática 
A prova está organizada por 4 grupos temáticos com apresentação de exercícios 
critério e dados de origem áudio ou audiovisual: 
 
Grupo I – Capacidades Físicas/ Flexibilidade e Força Média 
1.  Realiza os testes da bateria Fitnessgram de força média; 
2.  Realiza os testes da bateria Fitnessgram de flexibilidade de ombros. 
Grupo II - Atividades Físicas/Ginástica 
1.  Realiza uma sequência gímnica com 3 elementos gímnicos e 2 elementos de ligação. 
Grupo III - Atividades Físicas/Badminton 
1.  Realiza um percurso mantendo o volante no ar; 
2.  Executa 3 batimentos diferentes. 
Grupo IV – Atividades Físicas/ Futsal e Voleibol 
1.  Identifica gestos técnicos e gestos técnico-táticos; 
2.  Realiza percursos de controlo de bola; 
3.  Executa gestos técnicos de finalização, recepção e passe; 
4.  Executa gestos táticos de enquadramento e acções de defesa e ataque. 
 
Critérios gerais de classificação/ prova prática 
A prova está organizada para uma cotação de 100 pontos conforme definido no quadro 
3, que se segue: 

QUADRO 3 – COTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

Grupo Pontuação Tipologia de resposta Pontuação 

I 20 2 Exercícios critérios 10 pontos por exercício 

II 30 1 Exercício critério 
30 pontos 

(6 pontos por elemento) 

III 10 
1 Exercício critério 4 pontos 

1 Exercício critério 
6 pontos 

(2 pontos por batimento) 

IV 40 
Questionamento Direto 10 pontos 

6 Exercícios critérios 30 pontos 
(5 pontos por exercício) 

 
As classificações a atribuir a cada exercício critério resultam da aplicação dos 
critérios de êxito definidos no quadro 4, apresentado na página que se segue: 
 
 
 
 



	  

Prova	  Educação	  Física	  (código	  26)	  

	  

 
 

QUADRO 4 – CRITÉRIOS DE ÊXITO 

Grupo Pontuação Tipologia de resposta Critério de Êxito 

I 30 Exercícios critério 
. Execução das componentes críticas; 
. Nível de desempenho de acordo com as 
tabelas de referência para o género e idade. 

II 20 Exercício critério 
. Execução das componentes críticas; 
. Manutenção da fluidez na sequência. 

III 30 Exercícios critério 
. Sustentação do volante no ar; 
. Execução das componentes críticas. 

IV 20 

Questionamento Direto . Utilização do vocabulário específico. 

Exercícios critério . Execução das componentes críticas; 
. Eficácia das ações táticas. 

 
Material/ prova prática 
Material adequado para a prática de actividade física nas instalações da escola. 
 
Duração/ prova prática 
A prova tem a duração de 45 minutos. 
A comparência à prova deverá realizar-se com 20 minutos de antecedência para a 
realização do aquecimento. 
 
 
Classificação final da prova 
A classificação final da prova corresponde à média ponderada e arredondada às 
unidades das classificações obtidas nas duas componentes, tendo a componente 
escrita o valor de 30% e a componente prática o valor de 70%. 


