
04	
	

Ficha	de	Trabalho	

 

6ª	Classe	
 

 Disciplinas:	
	

	
	
	
	

	
 

 
 
 
 
 

Nome:______________________ 
Data: ______________ 

  

• Português	
• Matemática	
• Inglês	
• C.	Naturais	
• C.	Sociais	
• E.	Musical	
• E.	Visual			
• Ofícios	
• E.	Moral	e	Cívica	



 
1 

Índice		
1.Português ..................................................................................................................... 2 

2.	Matemática .................................................................................................................. 3 

3.	Inglês ........................................................................................................................... 6 

4.	Ciências	Naturais ........................................................................................................... 8 

5.	Ciências	Sociais ............................................................................................................ 11 

6.	Educação	Visual .......................................................................................................... 14 

7.	Educação	Moral	e	Cívica ................................................................................................ 15 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
2 

1.Português	
Textos de comunicação familiar e social 

O diário 

O diário é um caderno que geralmente usa-se para redigir os acontecimentos mais 
importantes do nosso dia-a-dia. Trata-se de algo de carácter íntimo ou pessoal. 

 

Exercícios 

Lê o texto da página 32 do Livro do Aluno e responde às seguintes questões. 

1. Quais são as personagens do texto? 

2. O texto apresenta um narrador presente (participante). Justifica a afirmação com uma 

passagem textual. 

3. Caracteriza psicologicamente a enfermeira. 

4. Onde é que desenrola a acção narrada? 

5. “A paciente pediu que a enfermeira fizesse as gotas do soro caírem mais rápido.” 

a) Qual foi a resposta da enfermeira perante o pedido? 

6. A paciente fez um outro pedido à enfermeira. Identifica-o. 

7. Identifica o autor do texto. 

8. Na tua opinião, por que razão o autor atribuiu o título “Papel branco e liso” ao texto? 

9. Atribui um outro título ao texto. 

10. Imagina que és o narrador do texto “Papel Branco e Liso”. Num máximo de 5 linhas 
elabora uma conclusão para a história. 
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2.	Matemática 	
Divisores 

Divisores de um número natural n são todos os números naturais que ao dividirem n, 
resultam em uma divisão exacta. 

Observação 

Todos os números são divisíveis por 1 e o maior divisor de um numero é ele mesmo. 

Exemplos: 

1) D(10) = {1, 2, 5, 10}, pois, 10 ÷1=10 ;10 ÷2=5 ; 10 ÷5=2 ;10 ÷10=1 

2) D(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36} 

3) D(20) = {1;2;4;5;10;20} 

Os divisores de um número natural serão maiores que 1 e menores que o próprio 
número. 

Por exemplo, o número 10 possui 4 divisores. São eles: 1, 2, 5 e 10. 

O número 25 possui 3 divisores. São eles: 1, 5 e 25. 

Observe que o 1 e o próprio número sempre estarão presentes no conjunto. 

Exercícios  

1. Completa o quadro: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Conjunto de Divisores 

D(2) = {______________} D(3) = {_______} 

D(6) = {_________________} D(7) = {__________} 

D(16) = {________________} D(11) = {________________} 

D(18) = {_________________} D(24) = {_________________} 

D(30) = {_________________} D(50) = {________________} 

D(45) = {________________} D(31) = {______________} 
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2. Faz a correspondência: 
 

{1, 2,4, 8,16,32}              divisores de 75 

{1, 13}     divisores de 16 

{1, 3, 5, 15, 25, 75}    divisores de 32 

 {1, 2, 4, 8, 16}    divisores de 13  

3. Observe os números abaixo 
 

 

 

Indica os números divisíveis por: 

2-___________________     6-________________ 

3-___________________     8-________________ 

4-___________________     9-________________ 

5-___________________     10-_______________ 

Divisores comuns de dois ou mais números 

Dados os conjuntos: 

D(36) = {1,2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}D(20) = {1;2;4;5;10;20} 

Representando no diagrama de Venn teremos: 

 

 

 

Verificamos que os números 1,2, e 4 pertencem ao conjunto de divisores 

de 36 e também pertencem ao conjunto de divisores de 20, então, 1,2 

e4são divisores comuns de 36 e 20. 

54        45         122          42            81            28           63              50 

8

16

1 3         

2 6

4 12
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Exercícios 

Usa diagrama de Venn e faz a intersecção dos conjuntos: 

a)D(8) e D(12)    

d)D(7) e D(13)   

g)D(6) e D(12) e D(10) 

b)D(18) e D(24)e)D(36) e D(40)                   

 h)D(3) e D(12)e D(9)        

 c)(15) e D(20)     

f)(14) e D(12)             

 i)D(15) e D(9) e D(21) 
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3.	Inglês 	
Study this example: 

Wolfgang Amadeus ´Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 

1756 to1791.He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces 
of music. 

He was only 35 years old when he died. 

Lived/started/wrote/was/died are all past simple. 

Very often the past simple ends in-ed (regular verbs): 

                  . I work in a travel agency now. Before I worked in a shop . 

                  .We invited them to our party but they decided not to come. 

                   .The police stopped me on my way home last night. 

                   .She passed her examination because she studied hard. 

But many verbs are irregular. The past simple does not end in –ed .For example: 

Write   _____wrote                           .Mozart wrote more than 600 pieces of music. 

See   ______saw                                .We saw Rose in town a few days ago. 

Go   ______went                               .I went to the cinema three times last week. 

Shut   _____shut                               .I was cold   ,so I shut the window. 

In questions and negative we use did/didn´t + infinitive (enjoy, see, go,etc.): 

A: Did you go out last night? 

B: Yes, I went to the cinema but I didn´t enjoy the film much. 

.When did Mr. Thomas die? About ten years ago. 

.Did you have time to write the letter? No, I didn´t. 
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NB. The past of ´´be ´´is was/were 

I was angry because they were late. 

Was the weather good when you were on holiday? 

Did you go out last night or you were too tired? 

 

Exercises 

Put one of these verbs in each sentence (  past simple ): 

Buy    catch    cost      drink    fall   hurt   sell     spend     teach     throw    win   write 

1. Mozart __________________more than 600 pieces of music. 

2. How did you learn to drive? My  father ___________________________me. 

3.  We couldn´t afford to keep our car , so we __________________________it. 

4. I was very thirsty. I  ____________________the water very quickly. 

5. Paulo and I played tennis yesterday. He is much better than me, so he 
_______________easily. 

6. Anna _______________________down the stairs this morning and 
__________________her leg. 

7. John_________________ the ball to Shoe, who ______________________it. 

8. Joana_______________ a lot of money yesterday.  She __________________a 
dress which________________6000 MT.                                                                                              
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4.	Ciências	Naturais	
Agricultura  
Agricultura ‒ Consiste no cultivo no cultivo de plantas, com o objectivo de produção 

de alimentos e matéria-prima para a indústria. 

 Nas comunidades a população pratica a agricultura tradicional ou familiar de 

subsistência com o objectivo de alimentar a família. 

 

Tipos de agricultura tradicional 
Agricultura sobre queimadas  
É caracterizada por: 

‒Utilizaçãode instrumentos rudimentares 

‒ Derrube de árvores, deixando ou queimando uma parte dos troncos. Entre os 

troncos cortados semeia‒ se algumas culturas; 

‒ Corte de ramos , que são queimados , servindo as cinzaspara fertilizara terra; 

‒ A mão-de-obra familiar; 

‒ Existência de árvores no interior do campo, em função da sua utilidade (sombra e 

produção de frutas); 

‒ A área agrícola possui dimensões pequenas. 

 

Consequências da agricultura de queimadas 
‒ Destrói a floresta 

‒ Degrada os solos 

‒Ocupa muito espaço  

Agricultura sedentária de sequeiro 
 É um tipo de agricultura típica da zona quente , muita usada pelas comunidades. 

Este tipo de agricultura depende da chuva para irrigar os campos . Esta pratica é 

caracterizada por: 

‒ Os terrenos usados são pequenos; 
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‒ O objectivo da produção e de alimentar a família e vender o excesso que possa 

existir; 

‒ A mão-de-obra é familiar; 

‒ Usar a rotação dos espaços agrícolas e aplicar a policultura; 

‒Uso de instrumentos rudimentares como a enxada, ancinhos, machados, por vezes, 

charrua ; 

‒ A produtividade e os rendimentos são baixos; 

‒ Usar as técnicas tradicionais e simples como a adubação com excremento animais e 

detritos de vegetais; 

Exercícios  

1. Defina agricultura? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2.Nas comunidades, as populações praticam predominantemente uma agricultura 

tradicional. 

a) Menciona os tipos de agricultura tradicional 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Escreva duas (2 )características para cada tipo de agricultura 

Tipos de agricultura tradicionais Características 
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a) De que depende a agricultura de sedentária de sequeiro para irrigação dos 

campos. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.Quais são as desvantagens da agricultura sobre queimadas? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

5. Quais são os instrumentos usados na agricultura sedentária de sequeiro? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5.	Ciências	Sociais	
As primeiras comunidades  

Surgimento das crenças  

Os mortos eram enterrados em buracos no chão, sentados ou em posição fetal e, por 

vezes, rodeados de potes e utensílios que tinham usado durante a vida. Esta forma de 

enterrar os mortos revela-nos que eles acreditavam que a vida continuava depois da 
morte. 

A agricultura e a pastorícia  

Acredita-se o cultivo das plantas devem ter resultado de uma simples observação de 
raízes ou sementes deitadas fora e que começaram a germinar e a crescer. 

A domesticação de animais poderá ter começado com a criação de pequenos animais 

que caiam vivos nas armadilhas, as populações terão criado alguns animais 

pequenos, sobreviventes das caçadas. Ao observarem que se reproduziam 
concluíram que era muito mais fácil criá-los que caça-los. 

Importância da agricultura 

Com agricultura as populações começaram a fixar-se no terreno para cultivar plantas e 

criar animais. Passaram a construir casas mais duradoiras para habitarem, a 

alimentação melhorou tornando lhes mais forte e mais robustas. Com agricultura 

tornaram-se sedentários e deixaram de ser nómadas.Aperfeiçoaram instrumento de 

trabalho (enxadas, machados, armas). Com desenvolvimento da agricultura, as 

populações passaram a dispor de mais tempo para realizarem outras tarefas.Deixaram 

de ser imediatistas e passaram a deixar excedente de produção que era guardado 
para quando houvesse falta de alimentos e para o comércio.  
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Exercícios 

1. Porquê nas primeiras comunidades os mortos eram enterrados rodeados com seus 
objectos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Explica o surgimento da agricultura e da pecuária. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Escreve quatro mudanças, trazida pela agricultura na vida dos primeiros homens. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Define  

a). Nomadismo 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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b). Sedentarização 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  

c). Imediatismo  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d). Excedente de produção. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6.	Educação	Visual			

Trabalho prático 
1. Com base na composição da 3ª actividade, copia a mesma para uma 
TELA branca de formato A4 ou A3.  
 
2. Utiliza tinta guache. 
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7.	Educação	Moral	e	Cívica	
Na ficha anterior abordamos sobre diferentes relações do homem. Onde vimos que 
existem relações com a natureza e relações sociais. 

TIPOS DE RELAÇÃO  

•  Relação informal; 

• Relação formal; 

 A relação informal é aquela que se estabelece com amigos, colegas, ou outras pessoas 

com quem se utiliza uma linguagem menos cuidada. Nesta relação as pessoas tratam-
se tanto por TU como por VOCÊ.  

         A relação formal é aquela que se estabelece com as pessoas adultas, com os 

professores, ou com outras pessoas com quem se utiliza a a linguagem cuidada. Nesta 

relação utiliza-se um tratamento mais respeitoso. Por exemplo quando nos dirigimos a 
um professor devemos dizer senhor professor. 

         Quando estamos com os nossos colegas todos temos o mesmo estatuto, por isso 

a nossa relação é informal. O professor, o director da escola e outras pessoas adultas 

têm um estatuto social mais elevado, por isso a nossa relação com elas deve ser formal. 
Para cada estatuto social existem DIREITOS e DEVERES. 

Os filhos têm o direito de receber dos seus pais alimentos, roupa, amor, educação, 

respeito, carinho. Em contrapartida os filhos devem aos pais respeito, Obediência, 

gratidão e afecto. Todas as pessoas devem respeitar-se mutuamente, 

independentemente do seu estatuto social e hierárquico. Todos nós devemos respeitar 

as pessoas adultas, quer as conhecemos quer não. Por sua vez, todos os adultos 
devem proteger-nos e acarinhar-nos, mesmo quando não nos conhecem. 
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 Exercícios   

   1.Quais são os tipos de relação que conhece? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 2. Diferencie relação informal da formal. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.Diz como nos devemos comportar perante os professores e outros adultos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

4. Que tipo de linguagem devemos utilizar perante os nossos colegas e com pessoas adultas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

5. Indica os direitos e deveres dos filhos perante os pais.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
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6.Qual é o tipo de relação tens para com seus irmãos mais novos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

                                                          Bom trabalho  

 

 

  


