
 

 

 

Agrupamento de Escolas 

Fragata do Tejo - Moita 

Matriz de Agrupamento 
CONSELHO DE 3.ºANO 

Disciplina de Estudo do Meio Ano: 3.º 

Tipo de prova: Escrita Duração: 90 minutos 

 

Prova a aplicar entre os dias 14 a 25 de junho de 2021 

 
DOMÍNIOS / Blocos SUB-DOMÍNIOS /Objetivos/Descritores Cotações Estrutura//Tipologia de itens 

 

 

NATUREZA 

 

À descoberta do ambiente natural 

 

Os seres do ambiente próximo 

 Distinguir seres vivos de seres não vivos; 

 Comparar e classificar animais; 

 Distinguir animais vertebrados de animais invertebrados; 

 Classificar animais de acordo com a sua alimentação, 

revestimento do corpo e modos de reprodução; 

 Classificação das árvores de acordo com o tipo de folhagem 

(árvores de folha caduca e de folha persistente); 

 Identificar os diferentes tipos de raízes (raiz fasciculada, 

aprumada, aprumada); 

 Constituição das plantas e respetivas funções. 

 

Aspetos físicos do meio 

Rochas 

 Identificar os diferentes tipos de rochas existentes em 

Portugal; 

 Reconhecer a utilidade das rochas. 

Solos 

 Identificar diferentes tipos de solos e suas características; 

 Distinguir solos férteis de solos estéreis. 

Relevo 

 Distinguir e identificar diferentes formas de relevo (vales, 

serras, planícies, planaltos, …). 

Meios aquáticos 

 Identificar diferentes meios aquáticos; 

 
De 30 % a 

70% 

 

Itens de Construção 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 
 Resposta extensa 

 

 

Itens de seleção 

 Associação ou 

correspondência 

 Escolha múltipla 
  Valor lógico 

(verdadeiro/falso) 

 Legendagem de 

figuras/esquemas 



 

 

À Descoberta das inter-relações 

entre espaços 

 

 

 

 

 

 
À Descoberta das inter-relações 

entre a natureza e a sociedade 

 Reconhecer nascente, foz, margem direita e esquerda, 

afluentes. 

Astros 

 Distinguir estrelas de planetas; 

 Identificar o satélite natural da Terra; 

 Distinguir movimento de translação de movimento de 

rotação; 

 

Localizar pontos em relação a um ponto de referência 

 Conhecer os pontos cardeais. 

 
Atividades económicas do meio local 

 Identificar diferentes atividades económicas; 

 Identificar matérias-primas, tipos de indústrias e produtos 

finais. 

 

 

De 5% a 

30 % 

 

 

 

 

 

 

 
De 5% a 

30 % 

 

 

Ano Letivo 2020-2021 

Classificação: A classificação a atribuir a cada resposta resulta de aplicação dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 


