
 

                                         EB de _________________ 

Ficha de Avaliação Formativa de Estudo do Meio – 3º ano 

Nome:___________________________________________________ 

Data: ________________                   Prof. ______________________ 

Avaliação: _____________________________________________ 

1. Chamo-me_______________________________________. Sou natural 

da freguesia de _______________,do concelho de ____________,do 

distrito de ______________. A minha nacionalidade é _________________. 

2.  A Bandeira Portuguesa é um símbolo do nosso país. Pinta-a nas cores 

correctas: 

                 

3.Escreve o nome do órgão representado e indica o sistema a que pertence. 

 

 

Órgão: 

 

______________________________ 

 

Sistema: 

 

______________________________ 
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4. Observa a imagem e faz a legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Completa com as palavras do quadro. 

  Saliva           esófago      boca     bolo alimentar    fezes       sangue        quimo 

   Estômago      suco gástrico      intestino delgado              intestino grosso        

 

 Na _________________ os alimentos são mastigados e misturados com a 

______________________, formando o ________________________: 

Os alimentos ao serem engolidos passam pelo ____________________e chegam ao 

______________________. Aí são esmagados e misturados com o 

______________________ até se transformarem em _______________. 

Do estômago passa para o ________________________________, onde a parte 

aproveitável passa para o ___________________________ e a parte não aproveitável 

vai para o ________________________________________. 

No intestino grosso, a parte dos alimentos que não para o sangue forma as 

__________________ que depois são expulsas para o exterior. 
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Aparelho digestivo 
Estômago 

Intestino delgado 

Intestino grosso 

Boca 

Faringe 
 

Laringe 

 

 

 



6. Escreve V (verdadeiro) ou F (falso). 

 

Devemos beber bebidas alcoolólicas.  

O alcoolismo é uma doença.  

As drogas e o tabaco são uma dependência.  

O uso de drogas faz mal à saúde e pode provocar doenças.  

As drogas e o tabaco são substâncias perigosas.  

Em locais fechados é proibido fumar.  

Devemos expor-nos ao Sol nas horas de maior calor.   

Dormir poucas horas faz bem à saúde.  

Devemos comer doces em excesso.  

Beber muita água é um hábito de vida saudável.  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de avaliação formativa – 3º ano – 2011/2012 

 


