
 

 

 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Informação  Prova de Equivalência à Frequência de  Educação Física 

Ano Letivo 
 

2019/2020 
 

Disciplina / Código Educação Física/26 
Prova Escrita 

Duração(min) 45 
Objeto de avaliação Características e estrutura da prova Critérios de Classificação 

Desportos coletivos:  
Ø Voleibol  
Ø Basquetebol  
Ø Futebol 
Ø Badminton 
Ø Andebol 

 
40% 
 10 - Questões de verdadeiro e falso; 
 2 - Questões de preenchimento de espaços; 
 2 - Questões de resposta curta 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e 
dos critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro. 
 
As respostas ilegíveis são classificadas com 
zero pontos. 
 
Itens de seleção 
 
A cotação total do item é atribuída às 
respostas que apresentem de forma 
inequívoca a única opção correta. 

Desportos individuais: 
Atletismo 
Ø Corridas 

ü Velocidade 
ü Resistência 
ü Estafetas 

Ø Saltos 
ü Altura 
ü Comprimento 

Ø Lançamentos 
ü Peso 

 
45% 
 
4- Questões de escolha múltipla;  
2- Questões de resposta curta; 
1- Legenda de Figuras 

 
 

 

 

DGESTE 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 

 

ANO LETIVO 2019/2020 
 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA JOSÉ FALCÃO 
 

 

 
 



Ginástica  
Ø Solo 
Ø Aparelhos 
Ø Acrobática 

 
São classificadas com zero pontos as 
respostas em que seja assinalada: 

ü Uma opção incorreta; 
ü Mais do que uma opção. 

 
Nas questões de escolha múltipla serão 
consideradas erradas as respostas onde 
seja feita: 

ü Uma escolha da opção incorreta; 
ü Uma escolha simultânea da opção 

correta e de uma opção incorreta. 
 
Itens de construção 
 
Nos itens de resposta curta, a classificação 
é atribuída de acordo com os elementos de 
resposta solicitados e apresentados. 

Capacidades motoras: 
Ø Resistência 
Ø Força 
Ø Velocidade 
Ø Flexibilidade 
Ø Destreza 

 
15% 
 
 1- Questão de escolha múltipla 

Material autorizado: O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

 


