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1.Português	
Tempos Verbais 

O modo indicativo tem os seguintes tempos: 

Pretérito (Perfeito, Imperfeito e Mais-Que-Perfeito) – indica uma acção que decorreu 

e passou. 

Presente – indica uma acção que está a decorrer no exacto momento. 

Futuro – indica uma acção que ainda vai decorrer. 

A conjugação de verbos, tem uma marca de acordo com a terminação desses verbos. 

Alguns Verbos que terminam em: 

Ar                                                  er                                                            ir 

Levantar                                     Comer                                               Dormir 

Cantar                                        Escrever                                            Ouvir 

Dançar                                       Ter                                                     Sentir 

Presente do Indicativo 

Levantar.                                     Comer.                                           Dormir           

Eu levanto                                   como.                                             Durmo 

Tu levantas.                                Comes.                                           Dormes 

Ele levanta.                                 Come.                                            Dorme 

Nós levantámos.                        Comemos.                                     Dormimos 

Vós levantais.                             Comeis.                                          Dormis 

Eles levantam.                            Comem.                                         Dormem 
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Pretérito Perfeito do Indicativo 

 Levantar                                     Comer                                          Dormir 

Eu levantei                                     Comi                                             Dormi 

Tu levantaste                                Comeste                                        Dormiste 

Ele levantou                                  Comeu                                           Dormiu 

Nós levantamos                           Comemos                                      Dormímos 

Vós levantastes                            Comestes                                       Dormistes 

Eles  levantaram                           Comeram                                       Dormiram 

 

Pretérito Imperfeito do Indicativo 

     Levantar                      Comer                               Dormir 

Eu levantava                           Comia                                         Dormia 

Tu levantavas                         Comias                                       Dormias 

Ele levantava                          Comia                                        Dormia 

Nós levantávamos                 Comíamos                                Dormíamos 

Vós levantáveis                      Comíeis                                    Dormíeis 

Eles levantavam                     Comiam                                   Dormiam 
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Futuro do Indicativo 

     Levantar                      Comer                              Dormir 

Eu levantarei                           Comerei                                  Dormirei 

Tu levantarás                         Comerás                                   Dormirás 

Ele levantará                          Comerá                                     Dormirá 

Nós levantaremos                 Comeremos                             Dormiremos 

Vós levantareis                      Comereis                                  Dormireis 

Eles levantarão                     Comerão                                   Dormirão 

 

Exemplo de frases 

Ex1: Ontem, levantei muito cedo para ir à escola. 

O verbo sublinhado está no pretérito perfeito do indicativo, na primeira pessoa do 
singular. 

Ex2: Antes do encerramento das aulas, o Manuel dormia às 20 horas. 

O verbo sublinhado está no Pretérito Imperfeito do Indicativo, na terceira pessoa do 
singular. 
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Exercícios 

1. Conjuga os verbos cantar, escrever e ouvir nos seguintes tempos: 
a) Pretérito perfeito do indicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pretérito imperfeito do indicativo 
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c) Presente do indicativo 

 

 

 

 

 

d) Futuro do indicativo 

 

 

 

 

 

2. Caça ao intruso. 
Nas seguintes etiquetas, há uma forma verbal que não é: 

a) Pretérito Imperfeito do indicativo. Qual é? 

Tinha               levava                devia               punha              deitara 

 

b) Pretérito Perfeito do Indicativo. Qual é? 

teve                levou                  deve                 pôs                  deitou 

 

c) Futuro do Indicativo. Qual é? 

terá                levará                 deverá             pusera            deitará 
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3. Completa as frases seguintes: 
a) Hoje eles ____________________ (dançar) bem. 
b) Ontem eles __________________ (dançar) satisfatoriamente. 
c) Amanhã eles _________________ (dançar) ainda melhor. 
                       

4. Repete as mesmas frases da pergunta 3, mas utilizando o verbo comer. 
 
a) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
c) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________ 
 

5. A Josefa dançava de forma incrível. 
a) Em que tempo verbal se encontra o verbo sublinhado em “5”? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b) Em que pessoa gramatical e número se encontra o verbo sublinhado em “5”? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. Elabora uma frase para cada verbo que conjugaste no número “1”. 
a) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2.	Matemática	
Exercícios 

1. Usando o procedimento escrito da multiplicação, resolve: 
a) 549 × 824                                              c) 1019 × 902 
 

 

 

 

 

b) 2500 × 400                                            d) 12460 × 67 

 

 

 

Divisão de números naturais 

Cálculo mental da divisão 

Ex: 360 ÷ 6? 

Sabe-se que 36 ÷ 6 = 6, então 360 ÷ 6 = 60 

2. Efectua mentalmente as seguintes divisões: 
a) 240 ÷ 6                                                   d) 200 000 ÷ 400 
b) 30 ÷ 30                                                   e) 1 000 000 ÷ 25 
c) 450 000 ÷ 5 000                                    f) 54 000 ÷ 9 000 
 
3. Resolve o problema. 
Com 50 000, 00 MT, o Manuel pode comprar 25 torradinhas de coco de Inhambane 
para distribuir pelos seus amigos da turma. Quanto custa cada torradinha? 
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Procedimento escrito da divisão 

Exemplo:  

 
4. Identifica os elementos da seguinte divisão˸ 
 

 
5. Calcula, usando o procedimento escrito da divisão e faz a verificação como no 
exemplo apresentado em “4”. 
a)  480 ÷ 8                                                          c) 45 ÷ 3 
 

 

 

 

 

 
b) 144 ÷ 4                                                           d) 450 ÷ 5 
 

 

 

 

 
6. Será que numa divisão, o divisor pode ser 0? Consulta o teu livro na página 41 e 
responde à questão acima colocada. 
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3.	Ciências	Naturais	
Importância da água 

Importância da água para os seres vivos 

A água é o constituinte básico dos seres vivos, como as plantas e os animais. 

Por isso, a água serve: 

• Como meio de transporte de substâncias que são necessárias ao ser vivo; 
• Para regular a temperatura do corpo; 
• Para eliminar as substâncias tóxicas que, nos animais, saem através da urina e 

da transpiração. 

Importância da água para o Homem 

A água, é indispensável na nossa vida diária, servindo:  

• Para o consumo; 
• Para as actividades domésticas como ( cozinhar e lavar a roupa); 
• Para a higiene pessoal; 
• Para a agricultura; 
• Para a indústria; 
• Para a produção de energia elétrica; 
• De via de transporte e comunicação. 

Propriedades da água 

A água potável (própria para beber) deve ter as seguintes propriedades: 

• Incolor (sem cor); 
• Inodora (sem cheiro); 
• Insípida (sem sabor). 

Calamidades Naturais 

As Cheias 

Cheia é um fenómeno natural causado pelas chuvas intensas e caracterizado pela 
inundação de terrenos vastos. 
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Problemas trazidos pelas cheias 

• Falta de água potável para beber; 
• Surtos de diarreia e cólera; 
• Deterioração dos alimentos; 
• Danificação das casas; 
• Perda de produção na machamba; 
• Interrupção das ruas e estradas; 
• Perdas humanas. 

 

Medidas preventivas para minimizar os efeitos das cheias 

Para prevenir os efeitos das cheias, devemos: 

• Evitar construir novas casas nas zonas baixas (planícies)  ou muito próximas 
dos rios; 

• Colocar depósitos de água potável a uma altura suficientemente elevada, para 
que não fique contaminada pelas águas sujas; 

• Fazer regularmente a manutenção das valas de drenagem. 
 

As Secas 

 Seca é uma catástrofe natural caracterizada pela escassez de água associada a 

períodos longos de reduzida precipitação. 

 

Problemas trazidos pelas secas 

•  Deficiente fornecimento de água para o abastecimento das cidades, vilas e 
aldeias; 

• Prejuízos nas culturas agrícolas que provocam fome; 
• Prejuízos na indústria e na produção de energia hidroeléctrica. 
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Exercícios 

1. Menciona quatro (4) utilidades da água para o homem. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Quais são as propriedades da água? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________ 

3. Qual é a importância da água para os seres vivos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Faz corresponder 
Insípida                      .                                   .   Sem cor 

Incolor                       .                                    .   Sem sabor 

Inodora                      .                                    .   Sem cheiro 

 

5. Indica quatro (4) medidas de conservação da água para que ela não 
se esgote. Consulta o livro na página 24. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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6. Com ajuda do teu livro, explica o significado das palavras abaixo: 
a) Potável _________________________________________________________ 
b) Cisterna _________________________________________________________ 
 

7. O que são cheias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Menciona seis (6) problemas que as cheias causam nas nossas comunidades. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. O que devemos fazer para minimizar os efeitos das cheias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10. Define seca. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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11. Quais são os problemas que a seca traz? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

12. Com ajuda do teu livro, explica o significado das seguintes palavras: 
a) Deteriorar 
________________________________________________________________ 
b) Surto 
________________________________________________________________ 
c) Incidência 
________________________________________________________________ 
d) Catástrofe 
________________________________________________________________ 
e) Escassez 
________________________________________________________________ 
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5.	Ciências	Sociais	
Estados Marave 

Formação dos Estados Marave 

Os Estados Marave começaram a formar-se após a chegada ao sul do Malawi, de 

grupos sucessivos de emigrantes, oriundos da região de Luna do Congo e chefiados 
por clã Phiri.O processo de formação dos Estados Marave durou mais de cem anos. 

Alguns Estados Marave formados são: 

• Lundu 
• Undi 
• Kaphwiti e Biwi 

Organização Social dos Estados Marave 

Chefe máximo - Pendi 

Chefe provincial - Mambo 

Chefe territorial - Mwinidziko 

Chefe da aldeia – Mwini Mudzi ou Fumo 

Organização Económica 

A base de riqueza era: 

• Comércio à longa distância; 
• Cobrança de tributos diversos; 
• Comércio de marfim era o principal; 
• Tributo de vassalagem. 

Causas da decadência dos Estados Marave 

• O aparecimento de uma nova geração de mercadores; 
• A escassez do marfim; 
• A interferência crescente dos Prazeiros e 
• Invasão dos Nguni. 
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Exercícios 

 
1. Explica como se constituíram os Estados Marave. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Menciona os Estados Marave formados. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Quanto tempo durou o processo de formação dos Estados Marave? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Identifica a principal actividade económica dos Estados Marave. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Quais eram os produtos usados para pagar o tributo de vassalagem? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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6. A organização dos Estados Marave era complexa. Diz como eram conhecidos: 

a) O chefe de aldeia ________________________ 

b) __________________________ Mwinidziko 

c) O chefe provincial _______________________ 

d) ____________________________ Pendi 
 
 
7. Descreve as causas da decadência dos Estados Marave. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Desenha o mapa do Estado ou Império Marave e assinala os diferentes estados 
que aprendeste. 
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4.	Ingles	
The Pronouns who and what 

Write who or what in the blanks before the following wordsː 

1. --------------- Ethan                                                    8. ------------------- Saturday 

2. --------------- book                                                      9. ------------------ Stars 

3. --------------- jacket                                                   10. ----------------- Ivan 

4. --------------- Ms Swifa                                              11. ----------------- banana 

5. --------------- table                                                     12. ----------------- marker 

6. --------------- Maria                                                    13. ----------------- Tyllu 
7. --------------- bed                                                        14. ----------------- mother 

	


