Exame de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário
INFORMAÇÃO EXAME DE EDUCAÇÃO FÍSICA

2017

12º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139/ 2012, DE 5 DE JULHO)
Prova 311 Escrita

Duração da Prova: 90 minutos
1.ª fase / 2ª fase

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.
A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova de duração limitada, só
permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no
Programa.

Caraterização da prova
O exame é constituído por 100 questões no total:
•

60 Questões de tipologia Verdadeiro e Falso (distribuídas pelas modalidades
de Voleibol; Andebol; Futsal; Basquetebol; Atletismo e Ginástica Artística).

•

40 Questões de escolha múltipla (distribuídas por algumas modalidades).

Pretende avaliar-se os seguintes conteúdos:
•

Capacidades motoras.

•

Desportos Coletivos: Basquetebol; Andebol; Voleibol; Futsal.

•

Desportos Individuais: Atletismo; Ginástica Artística.

Com o objetivo de desenvolver as seguintes competências específicas:
•

Distinguir e compreender o desenvolvimento das capacidades motoras
condicionais e coordenativas;

•

Demonstrar conhecer a aprendizagem dos processos de desenvolvimento e
manutenção da condição física;

•

Diferenciar as modalidades desportivas;
Página 1 de 2

•

Demonstrar conhecer o regulamento das diferentes modalidades;

Demonstrar conhecer as determinantes técnicas da correta execução, dos elementos
técnico-táticos das diferentes modalidades.

Critérios de classificação
Por cada questão a cotação será de 2 pontos.
Ao primeiro bloco de questões corresponde 120 pontos.
Ao segundo bloco de questões corresponde 80 pontos.
Somados os dois blocos perfaz um total de 200 pontos.
Nas questões de tipologia Verdadeiro e Falso (resposta direta), em caso de engano o
(a) aluno (a) deve traçar a letra errada e escrever a correta ao lado. Uma resposta
rasurada será anulada.
Nas questões de escolha múltipla, só serão cotadas se for escolhida uma e só uma
das opções.
Em caso de engano o (a) aluno (a) deve traçar a cruz errada e escrever a resposta
correta.
A cada questão não respondida ou anulada é atribuída a cotação de zero pontos.
A cotação a atribuir será sempre um número inteiro de pontos.
A prova escrita tem um peso de 50% na avaliação final.

Material
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
O exame tem a duração de 90 minutos.
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