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 CIÊNCIAS NATURAIS - 6.º Ano  

Duração da Prova: 
60 minutos 

14 de junho de 2021 

 

ORGANIZADOR/ DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 
ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

Domínio do Conhecimento: 
 

Nutrientes e suas funções. 
 

Morfologia do sistema digestivo. 
 

Digestão, absorção e assimilação. 
 

Morfologia do sistema respiratório. 
 

Hematose pulmonar. 
 

Caracteres sexuais primários e 
secundários. 

 
Morfologia dos Sistemas Reprodutores 

Masculino e Feminino. 
 

Ciclo Menstrual. 
 

Fecundação e Nidação. 
 

Desenvolvimento embrionário. 
 

Cuidados de saúde na gravidez e na 
primeira infância. 

 

Relacionar a existência dos nutrientes com 
a função que desempenham no corpo 

humano, partindo da análise de 
documentos diversificados. 

 
Relacionar os órgãos do sistema digestivo 

com as transformações químicas e 
mecânicas dos alimentos que neles 

ocorrem. 
 

Explicar a importância dos processos de 
absorção e de assimilação dos nutrientes, 

indicando o destino dos produtos não 
absorvidos. 

 
Relacionar os órgãos do sistema 

respiratório humano com as funções que 
desempenham. 

 
Compreender o mecanismo de ventilação 

pulmonar recorrendo. 
 

Distinguir caracteres sexuais primários de 
caracteres sexuais secundários e 

interpretar informação diversificada acerca 
do desenvolvimento dos órgãos sexuais 

durante a puberdade. 
 

Relacionar os órgãos do sistema 
reprodutor masculino e feminino com a 

função que desempenham. 
 

Relacionar o ciclo menstrual com a 
existência de um período fértil. 

  
Caracterizar o processo de fecundação e o 

processo de nidação. 
 

Enumerar os principais anexos 
embrionários e as suas funções. 

 
Reconhecer a importância de cuidados de 
saúde durante o período de gestação e na 

primeira infância. 

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 - 
 


