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Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos  

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

INFORMAÇÃO PROVA DE EDUCAÇÃO FÍSICA                         2016 

6º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139 / 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 28 (prova escrita)                                                       Duração: 45 minutos 

1.ª fase / 2ª fase 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência de Educação Física tem por referência o programa da 

disciplina e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

programa, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

 

A prova apresenta 4 grupos (áreas temáticas):  

Grupo I – Generalidades.  

Grupo II - Desportos individuais - Atletismo e Ginástica.  

Grupo III - Desportos Coletivos - Basquetebol, Futebol e Voleibol.  

Grupo IV- Condição Física. 

 

A prova é composta por questões de dois tipos:  

 
a) Afirmações verdadeiras e falsas; 

b) Respostas de escolha múltipla. 
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Critérios gerais de classificação 
 
 

Domínios / Objeto de 

avaliação 
Tópicos / Objetivos 

Cotação 

(em pontos) 

 

Generalidades  

 

 

- Conhecer normas e regras de segurança, bem 

como de preservação no arrumo e no transporte do 

diverso material auxiliar; 

- Conhecer normas e características comuns e 

diferenciadoras das diferentes modalidades 

desportivas;  

- Identificar as capacidades físicas de acordo com o 

esforço desenvolvido. 

 

15 

 

Desportos Individuais 

 

 

Atletismo  

 

Ginástica  

 

- Conhecer várias disciplinas do Atletismo: saltos, 

lançamentos e corridas; 

- Conhecer regulamentos técnicos, materiais e 

terreno de realização das diversas provas de 

Atletismo; 

- Conhecer aspetos relacionados com a segurança 

nas aulas dedicadas à modalidade;  

- Conhecer materiais utilizados na modalidade, sua 

preparação, transporte e arrumo;  

- Conhecer elementos gímnicos de cada uma das 

diferentes modalidades abordadas; 

- Conhecer normas de segurança e as ajudas nas 

aulas dedicadas à modalidade.  

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

Desportos Coletivos  

 

Basquetebol  

 

Futebol  

 

Voleibol 

 

 

 Conhecer materiais e espaços de jogo das 

modalidades; 

- Conhecer regulamento técnico de cada 

modalidade; 

- Conhecer elementos técnico-táticos específicos de 

cada modalidade.  

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

Processos de avaliação, 

desenvolvimento e 

manutenção da 

Condição Física.  

 

- Conhecer o benefício da prática de atividades 

físicas em geral e da Educação Física em particular, 

tendo em conta os seus benefícios para a saúde e 

desenvolvimento da condição física do aluno.  

 

10 
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Deve ser respeitado o número de opções pedidas. Caso se exceda esse número, a cotação será 

zero. À ausência de resposta será atribuída a cotação de zero. 

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

Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado, nos gráficos, nas 

figuras ou nas tabelas que lhe são anexadas. 

A prova tem um peso de 50% na classificação total. 

 

Material  
 
Esferográfica de cor azul ou preta. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 


