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CIÊNCIAS NATURAIS - 5.º Ano – Turmas 

A, B, C, D, E e G 
Duração da Prova: 

60 minutos 
09 de junho de 2021 

 

ORGANIZADOR/ DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 
ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Domínio do Conhecimento: 
 

Propriedades da água. 
 

A importância da água para os seres vivos. 
 

A água e as atividades humanas. 
 

Composição e propriedades do ar. 
 

Poluição atmosférica. 
 

O meio e a vida dos animais. 
 

Formas corporais dos animais. 
 

Revestimento dos animais. 
 

Locomoção nos animais. 
 

Regimes alimentares dos animais. 
 

Adaptações corporais, das aves e dos 
mamíferos, associadas ao regime 

alimentar. 
 

Comportamento dos animais na obtenção 
de alimento. 

Identificar as propriedades da água, 
relacionando-as com a função da água nos 

seres vivos. 
 

- Discutir a importância da gestão 
sustentável da água ao nível da sua 

utilização, exploração e proteção, com 
exemplos locais, regionais, nacionais ou 

globais. 
 

- Identificar as propriedades do ar e os 
seus constituintes, explorando as funções 
que desempenham na atmosfera terrestre. 

 
- Argumentar acerca dos impactes das 

atividades humanas na qualidade do ar e 
sobre medidas que contribuam para a sua 

preservação. 
 

 Relacionar as características (forma do 
corpo, revestimento, órgãos de locomoção) 

de diferentes animais com o meio onde 
vivem. 

 
Relacionar os regimes alimentares de 

alguns animais com o respetivo habitat. 

Itens de seleção: 
Escolha múltipla 
Correspondência 
Verdadeiro/Falso 

 
Itens de construção: 

Resposta curta 
Resposta restrita 

 
100p 

 
Clareza da resposta tendo em atenção a 
coerência, a adequação e a articulação 

das ideias e/ou argumentos. 
 

Uso da terminologia adequada quer de 
natureza científica quer no domínio da 

expressão escrita em língua portuguesa. 
 

Uso correto da língua portuguesa ao nível 
da construção frásica e da ortografia. 

 
Nas questões de correspondência e 
escolha múltipla só será aceite uma 

opção. No caso de o aluno assinalar mais 
do que uma opção a cotação será zero. 

 
Nos itens de ordenação só é atribuída a 
cotação da resposta caso a sequência 
esteja completamente correta. Caso 

contrário, a cotação a atribuir será zero 
pontos. 

 
As respostas que apresentarem 

contradições serão cotadas com zero 
pontos. 

 

 

MATERIAL A UTILIZAR Folha de Prova; caneta indelével azul ou preta. 

OBSERVAÇÕES - 
 


