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1.Português	
Nomes	colectivos  

 

Os nomes colectivos são aqueles que, embora apresentem uma forma singular, 
nomeiam uma realidade plural, como um conjunto de pessoas, animais e coisas. 

Exemplos: Enxame → conjunto de abelhas 

                 Cardume → conjunto de peixes 

                  Quadrilha → conjunto de ladrões 

Exercicios		

1. Faz a correspondência entre o nome colectivo e o conjunto que designa. 
 

Nome colectivo   Conjunto de: 
Alcateia •  •  Porcos 
Cardume •  •  Abelhas 
Armada •  •  Lobos 
Enxame •  •  Peixes 
Frota •  •  Camelos 
Galeria •  •  Navios de guerra 
Girândola •  •  Aviões, navios, etc. 
Vara •  •  Objectos de arte 
Cáfila  •  •  Foguetes a estoirar 

Nota: Consulta o dicionário se necessário. 

2. Lê o texto da página 28 do Livro do Aluno e resolve o exercício de 
funcionamento da língua. 
 

Textos	de	comunicação	familiar	e	social	

O relato é um texto que narra um determinado acontecimento. Esta narração pode ser 
feita por um narrador presente ou ausente. 
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Tipos	de	narrador	

Narrador presente (participante) – quando narra o acontecimento na primeira pessoa, 
ou seja, quando participa na história. 

Narrador ausente (não participante) – quando narra a historia na terceira pessoa, isto 
é, não participa na história. 

Exercícios	nº	1		

1. Lê o texto da página 30 do Livro do Aluno e responde às questões de 
interpretação e compreensão textual (pág. 31). 

	

Relação	de	sentido	entre	palavras	

Relação de som e de grafema 

 

Palavras 

homónimas 

Definição Exemplo 

Escrevem-se e lêem-se da mesma 
maneira, mas têm significados 
diferentes. 

Eu canto uma bela canção.(v. 
cantar) 
 O canto do meu quarto está 
sujo. (ângulo) 

Palavras 

homófonas 

Lêem-se da mesma maneira, mas 
têm grafia e significados diferentes. 

Eu vi o concerto de música. 
(espectáculo musical) 
Eu fiz um conserto na minha 
saia. (reparação) 

Palavras 
homógrafas 

Escrevem-se da mesma maneira, 
mas têm pronúncias e significados 
diferentes. 

Eu não sabia que gostas de 
futebol. (verbo saber) 
A Ana é uma menina sábia. 
(adjectivo) 

Palavras 

parónimas  

Escrevem-se e lêem-se de forma 
semelhante, mas tem significados 
diferentes. 

Eu vou para Maputo. 
(preposição) 
 Pára em Maputo. (verbo parar) 

 

Relações semânticas 

 Definição Exemplo 

Sinónimos São palavras que têm significados 
idênticos. 

Ele está contente.  
Ele está alegre. 

Antónimos São palavras que têm significados 
contrários. 

A minha casa é grande. 
A tua casa é pequena. 
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Exercícios	nº	2	

1. Completa a tabela, usando as palavras: igual, diferente, semelhante e oposto, 
como ilustra o exemplo. 
 

 

2. Escreve o tipo de relação existente entre as palavras sublinhadas, como ilustra o 
exemplo. 
 
a) Aquele assento está ocupado. 

A palavra física tem um acento agudo. 

R:  As palavras sublinhadas são homófonas.    

b) Ele faz parte do coro da igreja.  
Eu coro sempre que a vejo chegar.  

_____________________________________________________________________ 

c) Eles chegam sempre no verão. 
As crianças verão o espectáculo. 

_____________________________________________________________________ 

d) Eu cumprimento a professora sempre que a vejo. 
A capulana da minha mãe tem 2 metros de comprimento. 

_____________________________________________________________________ 

 
3. Resolve os exercícios de funcionamento da língua da página 38 do Livro do 
Aluno. 
 

 

 

 
 

 

 Escrita Pronúncia Significado 
Homónimas Igual Igual Diferente 
Homófonas    
Homógrafas    
Parónimas    
Sinónimas    
Antónimas    
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Tempos	e	modos	verbais	

	
Tempos verbais 

O tempo verbal indica o momento em que se situa a acção expressa pelo verbo. Esses 
dividem-se em 5 elementos. 

Presente – exprime um facto ou uma acção actual, mas não limitada ao momento. 

Exemplo: Eu leio o livro. 

               Eu como a banana. 

Pretérito perfeito – exprime uma acção começada e totalmente acabada. 

Exemplo: Eu li o livro. 

               Ontem fiquei em casa. 

Pretérito imperfeito – exprime uma acção que iniciou e não terminou. 

Exemplo: Eu lia o livro quando tu chegaste. 

                 Eu ficava em casa todos os dias. 

Pretérito mais-que-perfeito – exprime uma acção terminada, mas anterior a outra já 
terminada ou não. 

Exemplo: Eu lera o livro quando tu telefonaste. 

                 Eu cantara, quando tu chegaste. 

Futuro – Exprime uma acção que se poderá realizar no futuro. 

Exemplo: Eu lerei o livro assim que chegar à casa. 

                 Eu ficarei em casa durante o fim-de-semana. 
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Modos verbais 

 O modo verbal apresenta a atitude da pessoa que fala em relação àquilo que está a 
dizer. Esta atitude pode ser de certeza, de dúvida, de suposição, de ordem, etc 

Modo indicativo – apresenta uma acção como real. 

Exemplo: Eu canto. 

Modo conjuntivo – exprime a acção como uma possibilidade, desejo ou duvida. 

Exemplo: Eu talvez cante hoje. 

Modo condicional – expressa uma condição.  

Exemplo: Cantaria, se estivesse bem disposta. 

Infinitivo – exprime uma acção em potência.  

Exemplo: Gostaria de o ouvir cantar. 

Imperativo – Exprime uma ordem, um conselho ou um pedido. 

Exemplo: Abre a porta, já! 

	

Exercícios	nº	2	
 

1. Conjuga o verbo prevenir nos seguintes tempos e modos: 

a) Presente do modo indicativo; 

b) Presente do modo conjuntivo e; 

c) Pretérito perfeito do modo indicativo.   
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2.	Matemática	

MÚLTIPLOS	DE	UM	NUMERO	NATURAL	

Múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número por um número 
natural qualquer. 

Por exemplo, para determinar os múltiplos de 4 multiplicam-se cada elemento de N 

(conjunto dos números naturais) por 4: 4x1=4, 4x2=8, 4x3= 12, 4x4=16, 4x5= 20, 
4x6=24, 4x7= 28 

Por tanto, podemos representar os múltiplos de 4 por: M( 4 ) = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28,...}  

Podemos ter um outro exemplo: 36 é múltiplo de 6, pois 6x6=36. 

EXERCÍCIOS 

1. Escreve em extensão os seguintes conjuntos: 

a) A= {múltiplos de 3, maiores que 4 e menores que 23} 

 

  ={__________________________} 

 

b) B= {múltiplos de 2, maiores que 9 e menores que 29} 

 

   ={_________________________} 

 

c) C= {múltiplos de 5, maiores que 11 e menores que 44} 

 

   ={_________________________} 

 

2. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso): 

a) 12 é múltiplo de 3 ___   d) 21 é múltiplo de 7 __ 

b) 15 é múltiplo de 2 ___   e) 10 é múltiplo de 6 __ 

c) 36 é múltiplo de 4 ___   f) 33 é múltiplo de 11 __ 
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MÚLTIPLOS	COMUNS	DE	DOIS	OU	MAIS	NÚMEROS	NATURAIS 

Dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns a eles. Vamos achar os múltiplos 
comuns de 5 e 6 menores que 40. Primeiro achamos os múltiplos em separado: 

M(5) = {0,5,10,15,20,25,30,35} 

M(6) = {0,6,12,18,24,30,36} 

Vamos fazer a interseção dos dois conjuntos. Aprendeste como fazer a interseção de 

conjuntos nas aulas anteriores, más podemos recordar que a interseção de dois ou 
mais conjuntos são os elementos comuns em todos os conjuntos. Deste modo: 

M(5)∩M(6) = {0,30}são os únicos elementos comuns dos conjuntos. 

Também podemos representar da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

1. Tirando o zero, escreve os conjuntos dos três primeiros múltiplos comuns de: 
a) 3 e 6    f)12,18 e 15 
b) 6 e 4    g)20,30 e 10 
c) 3 e 12    h)12,15 e 60 
d) 5 e 10 
e) 6, 15 e 20 

 

NB: Resolve os exercicios de forma clara e objectiva. Caso tenha dúvidas não tenha receio de 
consultar-me através de 845110115(Chamadas, SMS e Whatsapp) ou 
kelvinmuchacha@gmail.com no período das 9h até 19h. 

 

  

  5    15     0             6 

 10    20   30    12   18       

       25            36     24          
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3.	Inglês	

                                                           The	home		

Different types of houses. 

There are different types of houses. 

1.  A reed house--------The house is made of reeds. 
2.  A cement house-------The walls of the the house are made of bricks and cement. 
3.  A tin house…………..The house is made of tin. 
4.  A mud house-----------It is made of mud and sticks. The roof is made of grass. 
5. An apartment or a flat----------It is made of cement and bricks. 

Answer the following questions fully. 

1. What type of house do you live 
in?__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. What type of house do you have in your village or 
city?_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Indefinite articles a/an 

We use´´ a´´ before consonant sound-a book, a house, a car , a table ,a mango, a tin, 
a carpet, a computer ,etc. 

We use ´´an´´ before vowel sound-an apartment, an apple, an egg, etc. 

NB. We only use these articles for the singular form not for the plural. 

Exercises  

Complete the sentences with the correct article a   or  an. 

1. This is _____________good reed house. 

2 .I have got ______ dog in my house. 

3. Do you have __________ umbrella with you?It is raining now. 

4. Becarefull. There is ____________ lion coming. 

5. I am watching _________film now. 

OB: For more details about this topic please go through your learner´s book .pages 
48/49 
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4.	Ciências	Naturais	

Fases	da	reprodução	das	plantas		
As fases de reprodução das plantas são:  

• Polinização  

• Fecundação  

• Frutificação  

• Disseminação   

• Germinação de sementes polinização É a passagem dos grãos de pólen da 

antera até ao estigma.  

Tipos de polinização  
• Autopolinização ou polinização directa ‒ Quando a antera se abre e o grão de 

pólen cai directamente no estigma da mesma flor. É o que acontece em plantas com 

flores hermafroditas (com órgãos sexuais masculinos e femininos);   

• Polinização cruzada ‒ É aquela que ocorre quando o grão de pólen é 

transportado pelos agentes polinizadores da antera de uma flor para o estigma de 

outra da mesma espécie. Os principais agentes de polinização são: os insectos, 

pequenas aves, o vento, a água e a força de gravidade.  

 

Fecundação 
Acontece na flor, é a união do grão do pólen com o óvulo, originando o ovo.  

Frutificação  

É um conjunto de transformações que ocorrem na flor até esta originar o fruto.  

Disseminação    
É a propagação das sementes, que germinam quando encontram as condições 

ambientais adequadas.  

Germinação  
Quando as sementes encontram as condições favoráveis ao seu desenvolvimento 

(humidade, temperatura, tipo de solo e arejamento).  
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 Exercícios   
a) O que entendes por polinização? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

2. Eu era uma flor muito bonita, com cores alegres e vivia num ramo de árvores com 

as minhas irmãs. O vento abanava-nos sempre........ e , deu- se a polinização . 

Depois, as minhas pétalas, começaram a murchar e a cair. Os estames, o estilete e o 

estigma ficaram secos. O ovário começou a crescer e transformou-se num fruto.   

  

a) Indica o agente que, na história, foi responsável pela polinização?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  

b)Escreve os outros agentes de polinizadores que conheces. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

c) Menciona os tipos de polinização que aprendeste.   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

d) De que tipo de polinização se trata?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________   

 3.O que é germinação? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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5.	Ciências	Sociais	

África,	Berço	da	humanidade	e	o	vale.	
O continente África foi a única região do mundo onde foi descoberto em sucessão 
regular e sem descontinuidade de todos estádios da evolução humana (hominídeos) e 
é por essa razão que se considera África como berço da humanidade.    
Os hominídeos pertenceram a diversos seres: Australopithecus, Homo habilis, Homo 
erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens ou homem actual. Todos se 
distinguiram dos outros animais pela sua posição bípede, desenvolvimento de cérebro 
e por fabricarem instrumentos. 

 

Principais transformações e vida deles.  
As actividades como a caça a recolecção e o uso dos objectos permitiram que os 
hominídeos deixassem de usar as mãos na marcha e adquirirem uma posição erecta e 
uma deslocação bípede, o cérebro também foi desenvolvendo, tornava-se cada vez 
necessário uma linguagem para comunicar as experiencias, para falar nos seus 
trabalhos. 
Os hominídeos viviam em comunidades de caçadores e recolectores, eles tinham uma 
vida nómada o que significa que andavam de um lugar para outro á procura de 
alimentos. Actividades praticadas pelos hominídeos eram a caça, recolecção, e a 
pesca, a divisão de trabalho era feita de acordo o sexo e idade. 
 

A conquista de fogo 

Admite-se que os hominídeos ao baterem as pedras para as tornar pontiagudas tenham 
provocado uma faísca, incendiando algumas fibras secas que estavam perto. Mais tarde 
aprenderam a utilizar e a controlar o fogo. 

O uso de fogo na vida dos hominídeos  

O fogo era usado para cozinhar os alimentos, para as pessoas se aquecerem do frio, 
para aquecerem as colas que colavam as flechas, para fixar as setas e fazer o veneno 
utilizado na caça. O fogo foi usado também para afugentar os animais. 

O fogo permitiu aos Homens Sapiens uma maior permanência aos acampamentos e 
aumentou a variedade dos alimentos que podiam ser consumidos. 
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Exercícios de consolidação 

1. Explica por quê a África é considerada Berço da Humanidade. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. O que entende por hominização ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3.  Indica as fazes da hominização 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Qual é a diferença que existe entre animais e os hominídeos  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5. Descreve as principais transformações dos hominídeos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6. Como viviam aos hominídeos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Indica as principais actividades dos primeiros homens.   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8. Como viviam os hominídeos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

9. Explica o surgimento do fogo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

10.  Para quê foi usado o fogo  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

Continua estudando e ti protegendo do inimigo comum (coronavírus), acompanha todas medidas de prevenção 

divulgadas pelo Ministério de Saúde. 

Cuida de ti e dos outros 

Professor: Ramalho Machado. Contacto: 844778163. Email: ramalhofranciscomachado@gmail. Com  
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6.	Educação	Visual			
 

Lápis de grafite 

O lápis de grafite é o principal instrumento do artista e pode ser usado sobre diversos 

suportes (papel, cartolina, cartão, etc), é constituído por uma mina feita de uma 
mistura de grafite, argila, e outros aglomerados envolvidos em madeira.  

 

Trabalho prático 

1. Copia a composição em anexo para uma cartolina branca de formato A4.  
2. Utilizando o lápis de grafite. 
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7.	Ofícios	
Trabalho prático: 

Pasta de papel 

A pasta de papel consiste em recortar o papel seja, jornal, papel higiénico, folhas e 

qualquer outro tipo de papel ao alcance do aluno, mergulhando em agua durante 24h, 
amassado com pasta de farinha ou cola de madeira. 

Esta mistura produz um material moderável que pode ser convertido em trabalhos 
artísticos de grande interesse.  

Cria objectos lúdicos da sua imaginação ou escolhe um dos exemplos abaixo usando 
a pasta de papel. 

_ Figura humana; 

_ Mascaras; 

_ Vasos de decoração; 

_  Copos; 

_ Moldes de tigelas plásticas; 
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8.	Educação	Moral	e	Cívica	
 A organização dos teus materias escolares e a correcta planificação do tempo são 
importantes passos para o teu sucesso, tanto na escola como na vida. 

AS DIFERENTES RELAÇÕES DO HOMEM.  

AS RELAÇÕES COM A NATUREZA.  

O meio ambiente é tudo o que nos rodeia e do qual dependemos para sobreviver, o ar 

que respiramos, a água que bebemos o solo agrícola, o subsolo rico em minerais úteis 
ao desenvolvimento, os animais e as plantas. 

É preciso não poluir a água dos rios e dos mares, pois substâncias que colocam em 

perigo a saúde dos peixes e das plantas aquáticas irão depois afectar a saúde e 
sobrevivência do próprio homem. 

É necessário evitar as queimadas, porque destroem as plantas e os animais, alterando 
o equilíbrio natural e provocando a erosão.  

 Nas cidades, os fumos que saem dos escapes dos automóveis e das chaminés das 

fábricas poluem o ar ,causando inumeras doenças doenças respiratórias aos seus 

habitantes.É  muito importante preservar o meio ambiente, para podermos viver de 
forma equilibrada e saudável.  

RELAÇÕES SOCIAIS 

O Homem é, por natureza, um ser social. Isto quer dizer que vive em sociedade com 

outras pessoas com quem se relaciona. Estas relações com os seus semelhantes 

ajudam-no a atingir determinados fins pessoas e sociais,melhorando a sua qualidade 
de vida. 

As relações que o ser hum ano estabelece podem ser de diferentes tipos:. Ocasionais 
ou duradouras. 

Ocasionais- As pessoas se encontram por acaso, ou num transporte público, mercado 
etc. 



 
18 

Duradouras -Quando resulta de contactos prolongados, como sucede com elementos 

da sua família ou com colegas da escola.Em qualquer dos casos, a linguagem utilizada 

entre as pessoas pode ser variável, dependendo da hierarquia, ou estatuto social, entre 
elas. 

 EXERCÍCIOS DE CONSOLIDAÇÃO 

   1.Indica as diferentes relações do homem.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
. 

 2. Quais são as medidas úteis para preservar o meio ambiente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3.Porquê é importante preservar o meio ambiente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Explica a afirmação "O Homem é um ser social ". 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5. Faz menção dos diferentes  tipos de relação que o homem estabelece no seu dia-a-
dia. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6. Fale das relações duradouras. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Que tipo de linguagem é utilizada nessa socialização 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 8. Qual é importância das diferentes relações do Homem.  

     Argumente usando suas ideias. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

  


