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CIÊNCIAS NATURAIS – 5.º Ano de Escolaridade 
Duração: 60 minutos 
11 de março de 2022 

 

Organizador/ Domínio 
Conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes 
Estrutura Cotação 

Critérios Gerais de Correção/ 
Classificação 

A Água, o Ar, As Rochas e 
o Solo – Materiais 

Terrestres 

Distinguir rocha de mineral. 
 
Reconhecer rochas características de diferentes 
regiões do país e identificar as suas 
propriedades. 
 
Discutir a importância dos minerais, das rochas 
e do solo nas atividades humanas, com 
exemplos locais ou regionais. 
 
Interpretar informação diversificada sobre a 
disponibilidade e distribuição de água na Terra. 
  
Compreender o mecanismo de circulação da 
água na Natureza, identificando os diversos 
processos a ele associados. 
 
Identificar as propriedades da água, 
relacionando-as com a função da água nos 
seres vivos. 
 
Distinguir água própria para consumo (potável 
e mineral) de água imprópria para consumo 
(salobra e inquinada). 
 
Interpretar os rótulos de garrafas de água e 
justificar a importância da água para a saúde 
humana. 
 
Discutir a importância da gestão sustentável da 
água ao nível da sua utilização, exploração e 
proteção. 
 
Compreender a importância da atmosfera para 
os seres vivos, identificando as funções que 
esta desempenha. 
 
Identificar as propriedades do ar e os seus 
constituintes. 
 
Argumentar acerca dos impactes das atividades 
humanas na qualidade do ar e sobre medidas 
que contribuam para a sua preservação. 

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 Autorizado Folha de Prova; caneta indelével azul ou preta. 

Observações - 

 


