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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo da 

disciplina de Educação Física, a realizar em 2018, nomeadamente:   

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita com duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por 3 grupos. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras e/ou textos.   

A sequência dos itens pode não corresponder á sequência dos domínios do programa e à sequência dos seus 

conteúdos. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Capacidades físicas 24 

 
II 
 

Voleibol; Basquetebol e Futsal.  52   

III Ginástica e Atletismo. 24 
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Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.                              

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova.   

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos, sem tolerância. 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item. 

 

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

apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar. 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas 

as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

 (em pontos) 

Itens de seleção 

 
Escolha múltipla 
Associação/correspondência 
Perguntas com resposta de verdadeiro (V) e 
falso (F) 
 
 

 
 
 

1 a 25 1 a 5 


