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uo 

Ano Letivo 
2019/2020 

Informação -Prova de Equivalência à Frequência  - Teórica  
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico  
 
 

    Tecnológico 

  

  

 X Geral   Específica   Geral   Científica   Tecnológico 

  

Código de Exame e Disciplina:  311 – Educações Física - Teórica 

Ano(s) de Escolaridade:  12º ano  

Duração da Prova:   90 minutos   

 
 

1. 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 ensino secundário (10º/11º/12º) e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova teórica, nomeadamente:  

 - Conhecimento e compreensão de competências motoras, táticas, regulamentares e aptidão física;  

 - Interpretação do vocabulário específico da disciplina.  

 

 

1.1 Unidades temáticas/conteúdos programáticos 

 

Atividade Física, Aptidão Física e Saúde  

 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, 

o repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

 - Capacidades Motoras: Condicionais e Coordenativas. 

- Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas, tais como 

doenças, lesões, substâncias dopantes e condições materiais, de equipamentos e de orientação do 

treino, utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em 

segurança. 

- Espírito Desportivo (Fair-Play). 
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 Desportos Individuais 

 

  - Ginástica:  

   . Artística; 

   . Aparelhos;  

. Acrobática. 

 - Atletismo:  

  . Resistência /Velocidade;  

  . Estafetas;  

  . Lançamento do peso;  

  . Salto em Altura;  

  . Salto em Comprimento.  

   

 

 Desportos Coletivos 

 

 -Voleibol;  

 - Basquetebol;  

 - Futebol; 

 - Andebol. 

 

Desportos de Raquetas 

 

 - Badminton 

 

 

1.2 A prova é estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes 

domínios: 

 

 Aptidão Física, Atividade Física e Saúde. 

 -Identifica as capacidades motoras do indivíduo;  

 -Identifica e compreende a importância do desenvolvimento das capacidades motoras;  

-Interpreta/relaciona o(s) tema(s) com os estilos de vida;  

 -Identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável;  

 -Reconhece a importância da promoção da atividade física e desportiva. 

 

Desportos Individuais 

- Conhece na generalidade os regulamentos específicos, os materiais/equipamentos assim 

como os aspetos técnico-táticos das diferentes modalidades/disciplinas. 

. 

 Desportos Coletivos 

 - Conhece na generalidade os regulamentos específicos, os materiais/equipamentos assim 

como os aspetos técnico-táticos das diferentes modalidades. 
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2. Caracterização e Estrutura da prova  

                                                                                              

A prova é constituída por uma componente escrita (90 minutos).  

 

A prova é constituída por 4 grupos: 

O grupo I é constituído por 10 questões - Ginástica 

O grupo II é constituído por 10 questões - Atletismo 

O grupo III é constituído por 45 questões - Desportos Coletivos e Desportos de Raquetas 

  O grupo IV é constituído por 2 questões - Atividade Física, Aptidão Física e Saúde  

 

 

    Tipologia das questões por grupo: 

 

Os grupos I, II e III são constituídos por questões de resposta de escolha múltipla e verdadeiras ou 

falsas.  

O grupo IV é constituído por 2 questões de resposta aberta/desenvolvimento. 

 

A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um 

dos grupos: 

 

O grupo I terá a cotação de 20 pontos. 

O grupo II terá a cotação de 20 pontos. 

O grupo III terá a cotação de 90 pontos. 

O grupo IV terá a cotação de 70 pontos. 

 

 

3. Critérios de Classificação: 

 
A cotação total da prova é de 200 pontos, sendo expressa na escala de níveis de 0 a 20. 

A classificação final da prova teórica corresponde a 30% da classificação final arredondada às unidades.  

 

Grupo I, II e III:  

 

Opção pela resposta correta colocando V (verdadeiro) ou F (Falso) conforme a veracidade ou 

falsidade da afirmação.  

Na ausência de resposta será atribuída a cotação de zero. 

Por cada resposta correta soma 2 pontos.  

Por cada resposta incorreta desconta 1 ponto. 
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Opções de resposta de escolha múltipla 

Na ausência de resposta será atribuída a cotação de zero. 

Por cada resposta correta soma 2 pontos.  

Deve ser respeitado o número de opções pedidas, caso se exceda esse número, a resposta é considerada 

errada. 

Por cada resposta errada desconta 1 ponto. 

Sempre que se verifique um engano, deve ser riscado e corrigido à frente de modo bem legível. 

 

 

Grupo IV:  

 

As questões de desenvolvimento do tema são avaliadas de acordo com:  

- Clareza na resposta;  

- Coerência do discurso;  

- Capacidade de relacionar os diferentes temas. 

A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea dos domínios específicos da disciplina e dos 

domínios de comunicação escrita em língua portuguesa.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Cotação por questão 35 pontos. 

 

 

4. Material a utilizar 
 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta.  

Não é permitido o uso de corretores. 

 
6. Data da publicação: 22 de maio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


