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1. Português	

1.	Texto	multiusos 

O texto de instruções é aquele que não se limita a informar, incita o cumprimento de 
várias etapas, cronologicamente ordenadas, conduzindo à execução de uma acção. 

Exemplos de textos de instrução:  

• Instruções sobre formas de montagem; 

•  Instruções sobre a utilização de aparelhos; 

•  Instruções sobre a toma de medicação; 

•  Indicações sobre a prevenção de desastres naturais e; 

•  Receitas de cozinha. 

Tipo de linguagem 

O texto de instrução apresenta uma linguagem simples, clara e objectiva. Predominam 

os substantivos e os verbos no imperativo, no presente do conjuntivo ou no infinitivo. 

São também frequentes os conectores de discurso, para uma melhor compreensão da 
forma como se articulam os vários procedimentos. 

Conectores discursivos 

Conectores discursivos são palavras ou expressões que ligam ideias importantes num 
discurso. São elementos importantes para coerência e clareza de um texto. 

Os conectores podem pertencer a diferentes classes gramaticais, como conjunções, 
advérbios ou interjeições.  

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de alguns conectores 

De adição ainda por cima, não só…mas também, além disso,  e ainda…; 

De causa dado que, já que, por causa de, porque, uma vez que…; 

De certeza certamente, evidentemente, naturalmente…; 

De conclusão de modo que, em conclusão, em resumo, em suma, portanto…; 
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TEXTO A 

Frango cafreal à zambeziana 

Ingredientes 

• 1 frango médio; 

•  1 coco ralado; 

•  8 dentes de alho; 

•  1 folha de louro; 

•  Azeite (que baste) e; 

• Sal (que baste). 

Preparação 

Primeiro, limpe bem o frango e coloque-o num passador, deixando escorrer. 

Em seguida, rale o coco. Depois de ralado, junte meia chávena de chá de água quente 

e a mesma quantidade de água fria. Envolva tudo com as mãos até obter uma mistura 
semelhante à leite (mais ou menos cremoso). Deixe arrefecer e adicione o alho e o sal. 

Depois, ponha o frango num tabuleiro e tempere-o com o preparado e a folha de louro. 

Deixe repousar durante uns minutos e junte metade do leite de coco. Deixe repousar 

durante 30 minutos. À parte, numa tigela, junte o resto do leite de coco e um pouco de 
azeite. 

Finalmente, asse o frango na brasa. Com uma pena de galinha, borrife o preparado de 

leite e azeite sobre o frango, para tornar a pele mais estaladiça. Repita o procedimento 
até o frango ficar pronto a servir. 

TEXTO B 

 Chá de Eucalipto 

Uso interno 

Infusão: prepara-se com duas folhas grandes por cada chávena de água fervida (20-

30 g por litro). Deixa-se infundir durante dez minutos, com o recipiente tapado. Tomar 
três chávenas diárias, adoçadas com mel. 

Uso externo 

Banho de vapor.       Jorge Roger, A Saúde pelas Plantas Medicinais 
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Exercícios  
Selecciona a opção correcta, dentre as opções abaixo. 

 

1. Os textos A e B fazem parte dos textos de instrução. Esses têm como objectivo: 

A. Transmitir informações. 

B. Instruir o indivíduo na execução de uma determinada acção. 

C. Transmitir normas e regras de funcionamento de uma instituição. 

2. No texto de instrução predomina a linguagem: 

A. Clara, complexa e objectiva. 

B. Clara, simples e subjectiva. 

C. Objectiva, simples e clara. 

3. Identifica os ingredientes necessários para preparar o frango cafreal à 

zambeziana. 

4. Como é que se prepara o frango à zambeziana? 

Elabora um texto de instrução dando indicações de como sedeve prevenir do COVID-

19 (coronavírus). 
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2.	Os	verbos	

O verbo é uma palavra variável que serve para exprimir acções, qualidades ou estados. 
Essa classe de palavras pode variar em tempo, modo, número, pessoa e voz. 

Exemplo: O acusado rezou durante toda a noite. 

Classificação dos verbos quanto à flexão 

Quanto à flexão o verbo pode ser: 

• Regular – quando o radical se mantém ao longo de toda a flexão. 

Exemplo: Conjugação do verbo amar 

               Eu amo; Tu amas; Ele ama; Nós amamos; Vós amais; Eles amam 

 

• Irregulares – quando o radical apresenta alterações ao longo da flexão. 

Exemplo: Conjugação do verbo ir 

Eu hei; Tu hás; Ele há; Nós havemos; Vós haveis; Eles hão 

 

Conjugação dos verbos 
Os verbos seguem modelos de conjugação, agrupando-se em: 

• Verbos de tema em –a (1.ᵃ conjugação): exemplo → falar 

• Verbos de tema em –e (2.ᵃ conjugação): exemplo → comer 

• Verbos de tema em –i (3.ᵃ conjugação): exemplo → partir 

 

Para se encontrar a vogal temática, basta retirar o –r a forma do infinitivo: 

• Fala(r) → vogal temática -a; 

• Comer → vogal temática –e; 

• Partir → vogal temática –i. 
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O modo indicativo 
O modo indicativo apresenta a acção, a qualidade ou o estado, como real. 

Exemplo: O motorista conduz o seu camião.  
 

Exercícios 

Completa a tabela abaixo com verbos a tua escolha: 

Exemplos de verbos 

1.ᵃ Conjugação 2.ᵃ Conjugação 3.ᵃ Conjugação 

   

   

   

   

 

• Conjuga os verbos amar, dever e partir em todos os tempos do modo 
indicativo. 

Verbos transitivos e intransitivos 

Verbos transitivos são aqueles que precisam de complementos, directos, indirectos 
ou ambos, para lhes completar o sentido. 

Exemplo: O menino ofereceu este livro aos pais. 
                O menino → sujeito 

                 ofereceu → predicado 

                 este poema → complemento directo 

                 aos pais → complemento indirecto 

 

Nota: Como podemos verificar na frase acima, os complementos, directo e indirecto, 

completam o sentido da ideia expressa pelo verbo. 
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Os verbos transitivos podem ser directos ou indirectos: 

Verbo transitivo directo – quando o predicado é constituído pela forma verbal e pelo 

complemento directo. 

 
Verbo transitivo indirecto – é o verbo que precisa de um objecto indirecto para lhe 

completar o sentido. Este precisa de uma preposição para estabelecer a regência verbal 
com o objecto indirecto. 

Verbos intransitivos são os que não necessitam de complementos para lhe  completar 
o sentido. 

Exemplo: O menino chorou. 

                O menino → sujeito 

                chorou → predicado 

Exercício 2 

1. Nas frases seguintes classifica as palavras quanto à função sintáctica e diz se o 

verbo é transitivo ou intransitivo. 

a) O aluno leu o poema. 

b) O rapaz mentiu. 

c) O João não compreendeu o texto. 

d) O João adoeceu. 

e) As meninas adormeceram. 

f) A senhora pediu os binóculos ao marido.  

 

2. Completa a frase de forma a tornar-se uma afirmação verdadeira. 

a) O verbo adoecer ____________________ (transitivo, intransitivo), pois não exige 
complementos para que o seu sentido fique completo. 

Os verbos prescrever e ingerir são ____________________ (transitivo, intransitivo), 
pois o seu sentido só fica completo com a presença de complementos. 
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3. 	O	Texto	Narrativo	

O texto narrativo é uma história real ou imaginária, em que se relata os acontecimentos 
vividos pelas personagens. 

Elementos da narrativa 

O texto narrativo apresenta os seguintes elementos: 

• O narrador - é aquele que conta a história. Este pode ser ou não personagem da 

história: 

• Narrador participante – quando é personagem da história, ou seja, narra os 

acontecimentos na primeira pessoa (eu, nós). 

• Não participante – quando o narrador narra a história na terceira pessoa (ele, ela, 

eles, elas), isto é, não é uma das personagens da história. 

• Acção - refere-se aos acontecimentos vividos pelas personagens. 

• As personagens – são os intervenientes da acção. 

• Personagem principal – é aquela que desempenha o papel de maior importância 

na história. 

• Personagens secundárias – são aquelas que têm menos influência na acção. 

• Personagens figurantes – são  aquelas que servem de elemento decorativo, não 

participam na acção. 

• Tempo – refere-se ao período que duram os acontecimentos no desenrolar das 

acções. 

• Espaço – é o local onde decorre a acção. 

Momentos da narrativa 

O texto narrativo divide-se em três momentos, a saber: 

• Introdução – corresponde à primeira parte da história, indica o tempo e o espaço 

em que decorre a acção e faz-se a apresentação das personagens. 

• Desenvolvimento - são os factos que ocorrem ao longo da história. 

• Conclusão – apresenta o final da história. 
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Texto A 

A indemnização 

Nasci há muitos anos, talvez oitenta, talvez mesmo noventa, numa pequena povoação 

perto de Xinavana. Nada me lembro da minha infância até aos oito anos. Dessa idade, 

recordo a partida do meu pai, agarrado pelos cipaios do senhor administrador, para ir 
trabalhar no porto de Lourenço Marques. Chibalo. 

A minha mãe, ainda nova, eu e o meu irmão José, choramos abraçados aos joelhos do 
meu pai, arrancado à pequena machamba, ao tratamento das suas galinhas e porcos. 

O meu pai tentou fugir, mas um dos cipaios correu atrás dele e derrubou-o com um 

“cassetete”. Veio então novamente junto de nós, abraçou e beijou a minha mãe, depois 

segurou-nos ao colo, um em cada braço. Era robusto como um embondeiro. 

 - Despacha – te _ ordenou um dos cipaios. 

Minha mãe, sozinha, com dois filhos gritando pelo pai, tomou para ela a tarefa que 
estava a cargo do marido. 

 À noite, esgotada pelos trabalhos do dia, sentava-se cá fora, a olhar parada na direcção 
da cidade grande de cimento. 

Nós, embora não esquecendo a figura amiga e carinhosa do pai, sentimos que a sua 

imagem se ia apagando com o passar dos meses. Corríamos pelas picadas atrás dos 

pássaros, tomávamos banho nus no lago das águas paradas, formadas pelas chuvas. 
Só minha mãe continuava triste. 

Foi o régulo que trouxe a triste notícia. No cais da cidade distante, onde trabalhava meu 

pai. O meu pai tinha sido atingido na cabeça por um fardo de sisal, caído de uma 
lingada, tendo morte instantânea. O régulo informou-a também que o estado pagaria. 

Um dia, minha mãe vestida de capulana negra, seguiu no carro da carreira para a 
cidade. 

Ali ninguém a informava concretamente dos papéis necessários para receber a 

indemnização pela morte do marido. Os funcionários sentados às suas secretárias, 

limitavam-se a encolher os ombros, terminando por dizer: “ Não é aqui, vá à secção tal”. 
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E minha mãe andou por todas as secções, subiu e desceu muitas escadas, humilde 

acanhada, e voltou passados quatro dias, mais cansada, faminta, sem nada do que 
pretendia. 

Após cinco meses de espera, minha mãe recebeu umas centenas de escudos. 

Era o preço de uma vida humana que o estado pagou, ficando, assim, livre de toda a 
responsabilidade.  

PAIXĀO, Eduardo, os espinhos de Micaia, AEMO, 2ᵃedição, Lourenço Marques, 1973 

Vocabulário 

Administrador – aquele que administra (dirige) 

Chibalo – trabalho forçado 

Embondeiro – nome de uma árvore frondosa das regiões tropicais 

Fardo – carga 

 

Exercícios  

Actividades de interpretação e compreensão do texto 

1. Onde se situa Xinavane? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. O que entendes por cipaios e chibalo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Que facto marcou a vida do narrador na infância? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Qual foi a reacção da família perante o facto (de número 3)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. “ ... derrubou-o com o ”cassetete˃...”  
a) O que é um cassetete? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Explica a passagem seguinte: “Era robusto como um embondeiro”. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. O que fez a mãe do narrador perante a partida do marido? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Caracteriza o dia - a - dia dos irmãos após alguns meses da partida do pai. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9.  “ O régulo informou-a também que o estado pagaria” 

a) O que fez a esposa perante a afirmação acima? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Quanto tempo o estado levou para pagar a indemnização? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. De acordo com a história narrada, diz o que entendes por indemnização. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Quais são as personagens do texto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Classifica o narrador quanto à presença. Justifica a tua resposta com uma 

passagem do texto. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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14. Em quantas partes se divide o texto. Identifica-as. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

15. “… Minha mãe continuava triste.” 

a) Classifica o verbo sublinhado quanto à transitividade. Justifica a tua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Faz a análise sintática da frase apresentada no número 15. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Analisa morfologicamente a frase em 15. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. “O meu pai tentou fugir” 

a) A que tipo de conjugação pertence o verbo sublinhado na frase acima? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Identifica a vogal temática do verbo sublinhado em 15. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Nota: Para responderes  às perguntas número1, 2 e 5 terás que recorrer a outras 

fontes, como internet e dicionário. 
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2.	Matemática	

Potência 

A potenciação é uma notação simplificada de representar a multiplicação um número, 

que chamamos de base, repetidamente pelo valor de uma potência que nos determina 

quantas vezes devemos multiplicar este número. De uma forma prática, dado um 
número, elevado a potência de expoente n: 

 
 

 

Quando um número é multiplicado por ele mesmo, dizemos que ele está elevado ao 
quadrado, e escrevemos assim: 

                              4  x   4 = 4² 
 
Se um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes, temos uma potência. 
 
                                   2 x2 x2  =  2³    (2 elevado a 3 ou a ao cubo) 
 
                           5 x5 x5 x 5 = 54         (5 elevado a 4) 
 
De uma forma geral, se o fator a aparece n vezes escrevemos an (a elevado a n).  

O número a é a base da potência e n é o expoente. 
 

Potência com expoente negativo 

Seja a um número real diferente de zero, e n um número natural, chamamos de potência 
de base a e expoente -n o número a-n, que é o número inverso de an. 
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Expoente igual a zero. 

Neste caso, todas as potências com expoente igual a zero é igual a 1. Logo: 

a0 = 1 

Exemplo:      30 = 1 

  80 = 1 

Exercícios  

1. Calcula as seguintes potências? 
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Propriedades operatórias da potenciação 

É importante conhecer as propriedades operatórias para auxiliar e simplificar os 
cálculos envolvendo potenciação. 

Produto de potências de mesma base 

Ao multiplicar duas ou mais potências de mesma base, devemos proceder da seguinte 
forma: manter a base e somar os expoentes. 

am  x  an = am + n 
 

Exemplo:                          52  x  53 =  52 + 3 = 55 

 

Divisão de potências de mesma base 

Ao dividirmos potências não-nulas de mesma base, devemos proceder da seguinte 
forma: manter a base e subtrair os expoentes. 

 

 

Exemplo: 

 

 

Base negativa e expoente ímpar 

Quando a base é negativa e o expoente é ímpar o resultado será negativo, veja o jogo 
de sinais em subtração. 

Exemplo:                             (-2)3 = -8 
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Base negativa e expoente par 

Quando a base é negativa e o expoente é par o resultado é positivo, veja o jogo de 
sinais em subtração. 

Exemplo:    (-5)2 =(-5)x(-5)= 25 

Potência de potência 

Neste caso, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. 

 

 

Exemplo: 

 

Potência de um produto 

Devemos atribuir o expoente aos fatores do produto. 

(a . b)n = (an . bn) 

Exemplo:   (2 x 3)2 = (22 x 32) = 2 x 2 x 3 x 3 = 36 

 

Divisão de potências de mesmo expoente 

Numa divisão com expoente devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador 
ao expoente. 

 

Exemplo: 
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Multiplicação de potências com o mesmo expoente 

Quando multiplicarmos uma potência com o mesmo expoente podemos conservar o 
expoente e multiplicar as bases. 

(an x bn) = (a x b)n 

Exemplo:  

        (32 x 22) = (3 x 2)2 

Observação: 

As propriedades que foram apresentadas acima também servem para os 
expoentes m e n inteiros. 

Exemplos: 

23 x 2-2 = 23 + (-2) = 2¹ 

5-3 x 2-3 = (5 x 2)-3 = 10-3 

Exercícios 

1.Utilizando as propriedades das potências, simplifique os cálculos 
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2.Utilize as propriedades das potências para simplificar os cálculos. 
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3.	Inglês			

1.	READING					                                                                            	

Mozambique is often confronted with natural when it does not rain at all). National NGOs 

teach the communities how to live with droughts and floods. There are many ways of 

overcoming some of the problems caused by droughts some communities that live in 

drought areas have learnt about the products they should be taught how to keep their 

crops for the hunger, know is that you should plant/ grow plants that are resistant to 

water to grow. Some of these crops are pawpaw, cassava, pineapples and potatoes. 

The community should grow vegetables in the river banks. In areas where there are 

floods, communities should try not to make their fields close to the river, but far from it, 

so that crops are not destroyed by floods. 

IMPORTANT VOCABULAY  

NGO-ONG  

Hunger - fome  

River banks - margens do rio  

Fields - machambas  

VOCABULARY  

Tick the words that you associate w 

Lives    food   houses   starvation    planes    hunger   

Wind   death    disaster    desert    destruction   computers     teachers 
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COMPREHENSION  

Answer the questions.  

1.What happens in Mozambique when it rains too much? 

A:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

2. What happens if it does not rain?  

A:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. What are NGOs?  

A:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  

4. What do NGOs teach the communities?  

A:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  

5. Mention some plants that are resistant to droughts.  

A:___________________________________________________________________  

6. What measures are taught to people living in flooded areas?  

A:___________________________________________________________________  

 

INTERPRETATION  

Is it possible to prevent the effects of droughts and floods? 

How?________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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GRAMMAR 

Conjunctions  

We use conjunctions in complex sentences to join two or more clauses. 

 e.g:. It was raining + he did not take his umbrella.         

         It was raining but he did not take his umbrella.  

Conjunctions can show:                 

• contrast: although, even though, but;                  
• cause and result: because, so;                  
• purpose: so that; 
• addition: and;                  
• choice: or  

1. Complete the gaps using the words in the box. Use them all twice. 

 

 

1. We arrived very late_______________ we decided to sleep in a hotel.  

2. We decided to stay in a hotel ______________we were very tired.  

3. Are Manuel__________ Juliana Malawians?  

4. I couldn´t finish my homework__________________ the lights went out.  

5. We like fish______________ we haven´t got any money to buy some.  

6. Cereals __________are good for your health.  

7. Maria washed the apples______________ she could eat it.  

8. Do you prefer coffee__________ tea?  

9. Is Tonecas Mozambican_______________ Angolan?  

10. She came late_____________________ he went out alone.  

11. I bought some clothes_____________________ I didn´t buy any shoes.  

12. I bought the newspaper______________ I could read the latest news.  

and , or  , but  , because ,  so,  so that 
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4.	Biologia		

1.	Sistema	ósseo	muscular		

Divisão do esqueleto humano 

O esqueleto humano de um individuo adulto tem normalmente 206 ossos, uma criança 

tem cerca de 300. Alguns ossos vão-se fundindo ao longo do crescimento daí a 
diferença do número de ossos entre uma criança e um adulto. 

O esqueleto humano é dividido em duas partes: esqueleto axial e esqueleto 
apendicular.  

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Observe as partes que fazem parte do esqueleto axial e 

aquelas que fazem parte do esqueleto apendicular. 

Esqueleto axial 
O esqueleto axial é constituído por 80 ossos.  

Fazem parte do esqueleto axial: 

Crânio: O crânio é constituído por ossos faciais e ossos cranianos. 
De uma maneira geral, esses ossos garantem, principalmente, a protecção do encéfalo, 
uma porção do sistema nervoso central. 
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Ossos do crânio  
 
§ Adiante, um frontal; 

§ Na nuca, um occipital, com buraco occipital na parte inferior;  

§ Na parte superior, dois parietais ( um de cada lado); 

§ Dois temporais, cada um deles situado lateralmente; 

§ Um esfenóide, na base do crânio, que, juntamente com o etmóide, fecha a caixa 

craniana por baixo. 

 

 
Figura 2: ossos da cabeça do ser humano (crânio) 

 
 
Ossos da face  

§ Dois malares que formam as macas do rosto  

§ Maxila superior  

§ Maxilar inferior, que forma o queixo, o único osso móvel da cabeça 

§ Dois ossos do nariz  
§ Dois ossos lacrimais  

Nos ossos da cabeça, embora pouco visíveis, incluem-se o osso anexo o osso 

hioide: Osso sem articulação localizado na região compreendida entre a mandíbula e 
a laringe, na região do pescoço. 
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Ossos do tronco  

O tronco é uma das estruturas que mais possuem ossos. No tronco encontramos 

ossos da coluna vertebral, costelas, esterno, escápula, clavículas e ilíacos. As 

estruturas do tronco têm como principal função a protecção dos órgãos e manter a 
estrutura corpórea. 

 

 

 

 

 

Figura 3: ossos do tronco 

Coluna vertebral  

A coluna vertebral é constituída por 33 ossos curtos, chamadas vértebras. 

Na coluna vertebral distinguem-se cinco regiões. Começando de cima para baixo 
temos: 

§ Região cervical, com 7 vértebras  
§ Região torácica ou dorsal com 12 vértebras  
§ Região lombar, com 5 vértebras  
§ Região sacral, com 5 vértebras 
§ Região coccígea ou cóccix, com 4 ou 5 vértebras fundidas. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Coluna vertebral 
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Costelas  

As costelas protegem o coração, os pulmões e os principais vasos sanguíneos. São 
ossos achatados e curtos e podem classificar-se em:  

§ Costelas verdadeiras- ligam-se directamente ao esterno 
§ Costelas falsas- ligam-se ao esterno por meio da cartilagem 
§ Costelas flutuantes ou livres- não se ligam ao esterno 

A maioria das pessoas possui doze pares de costelas, algumas têm uma costela extra 
(mais comum nos homens que nas mulheres). 

 

Resolve os exercícios abaixo. 

1. Qual é a função do esqueleto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Enumera as regiões da coluna vertebral e diz que tipo de vértebras encontramos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

a. Quais são os tipos de costelas que conheces? diferencia –as. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
b. Quais são os ossos que constituem o tronco do ser humano? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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5.	Geografia		
1. Resolve os exercícios abaixo. 

Define: 

a). Estado de tempo 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
b). Clima 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
c). Climatologia  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
d). Termómetro  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

1. Elementos do clima 
a). Indica os elementos do clima. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
b). Diferencia calor de temperatura.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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6.	História		
Resolve os exercícios abaixo. 

1. África como Berço da Humanidade  

a). Explica por que é que África é considerada Berço da Humanidade. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b). Indica os países Africanos onde foram encontrados os primeiros hominídeos. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Hominização  

a). Define hominização.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Ao longo do processo de hominização, os hominídeos passaram por cinco fases ou 
estados de evolução consoante as necessidades de adaptação ao meio. 

b).  Indica todas as fases atravessadas pelos hominídeos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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b). Quais são as principais diferenças físicas do 1º homem e o 5º homem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c). Qual foi o primeiro hominídeo a fabricar instrumento? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 d). Qual foi o hominídeo que descobriu o fogo?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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7.	Química		

Propriedades	da	matéria	
Propriedades são características que nos permitem distinguir as substâncias umas 
das outras.  

Propriedades  

• Especificas  
• Funcionais  
• Gerais   

a) especificas – são peculiares a cada substância pura (físicas, químicas e 
organolopteicas)  

Físicas – são aquelas que têm relação com todos fenómenos físicos.  

(ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade “massa especifica “)  

Ponto de fusão (P.F) é a dedignação dada à temperatura que uma substância passa 
do estado sólido ao estado liquido.  

Ex:              Substância                                P.f (º)  

                     Água (H₂O)                                   O 

                     Álcool etílico                               -112 

                    Oxigénio (O₂)                              -218,8    

                    Tungsténio (W )                         3410 

Ponto de ebulição (P.E) é a designação dada a temperatura a que uma substância 
passa do estado líquido ao estado gasoso.    

Exs: 

Substância                                         P.f (º)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Água                                                   100 

Álcool etílico                                        78,4 

Oxigénio                                            -195,8 

Tungsténio                                          5930 
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Densidade/Massa específica  

É massa na unidade de volume de uma substância, esta varia com a temperatura, 

pois geralmente, os corpos com o aumento da temperatura dilatam-se e com a sua 

diminuição contraem-se. Caso não seja mencionada a temperatura a que as 
substâncias foram submetidas, deve entender-se que ocorreu a 25°c. 

Substância                                       densidade 

Água                                                     1,000 

Platina (pt)                                             21,4 

Hidrogénio (H₂)                                     0,071 

Oxigenio (O₂)                                        1,140 

 

d=!
"
      d-densidade 

m-massa 

v-volume 
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8.	Física		
 

Noções	fundamentais	de	movimento	
 
No nosso dia-a-dia, os corpos que  observamos estão em movimento ou parados 

(repouso).  

Imagina que tu estejsa sentado(a) dentro de um carro. Será que tu estás em repouso 

ou em movimento?  

Em relação ao passageiro sentado ao teu lado, tu estás em repouso ou em movimento? 

É claro que a tua resposta será: "estou em repouso." 

Mas e em relação aos postes na rua, tu estás em repouso ou em movimento? É claro 

que agora a tua resposta certamente será: "estou em movimento". 

Ora, afinal de contas tu estás em repouso ou em movimento???        

 

Referencial, Movimento e Repouso 

Sempre que tu ouvires falar que algo está em movimento ou em repouso, este 
movimento ou repouso será em relação a algum outro corpo, adoptado como referência. 

• Referencial: é um ponto fixo (ou objecto), a partir do qual se pretende analisar se 

um corpo está em movimento ou não. 

• Movimento: Dizemos que um corpo está em movimento em relação a um 

referencial, quando sua posição se alterar ao longo do tempo neste referencial. Isso 
significa que, no mínimo, uma de suas coordenadas varia com o tempo. 

• Repouso: Dizemos que um corpo está em repouso, em relação a um referencial, 

quando sua posição não se alterar ao longo do tempo, neste referencial. Ou seja. 
quando suas coordenadas neste referencial não se alterarem com o tempo. 
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Relatividade do movimento e do repouso 

Movimento e repouso são conceitos relativos porque um corpo pode muito bem ao 

mesmo tempo estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em 
relação a outro referencial. 

No teu caso, sentado no carro, se o referencial for o poste da rua, tu estarás em 

movimento, mas se o referencial for a pessoa sentada ao teu lado, tu estarás em 

repouso.  
Lembre-te: todo o movimento é relativo, ou seja, depende de um referencial 

Trajectória 

A trajectória de um corpo é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em 

relação a um dado referencial, ou seja, é o conjunto das posições sucessivas ocupadas 
por ele em relação ao referencial adoptado. 

Tipos de trajectória: rectilínea e curvilínea 

• Rectilínea: quando a trajectória descrita é uma linha recta. Ex: um comboio numa 

linha férrea. 

• Curvilínea: quando a trajectória descrita é uma linha curva. Ex: um carro ao 

percorrer uma rotunda. 

	
1.	Exercícios	de	consolidação 
 
1. O que é uma grandeza? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. O que significa medir uma grandeza física? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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3. Qual é a diferença entre grandezas fundamentais e grandezas derivadas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Atenta nas seguintes grandezas: área, comprimento, volume, velocidade, tempo, 
força, massa, pressão. Indica:  

Grandezas fundamentais: ________________________________________________  

Grandezas derivadas: ___________________________________________________ 

5. Converte para unidades S.I.:  

a) 23km            b) 1350cm        

 

 

 

 c) 78541mm          d) 12min         

 

 

e) 4h             f) 0,8t      

  

 

 

g) 750g 
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6. Um carro está andando à velocidade de 40 km/h. Seus passageiros estão em 
movimento ou repouso? Porquê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Uma pessoa, em um carro, observa um poste na rua, ao passar por ele. O poste 
está em repouso ou em movimento? Explica. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8. Considera o livro que tu estás a ler.  

a) Ele está em repouso em relação a ti?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b) E em relação ao professor a circular? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

9. Se dois carros movem-se sempre um ao lado do outro, pode-se afirmar que um 
está parado em relação ao outro? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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9.	Francês		

1.	Les	numéros	cardinaux 
 
Les numéros de 0 à 50 
 
Les numéros en Français sont divisés en 2 parties : Les chiffres et Les nombres. 

Les chiffres :(ils sont appelés les chiffres parce que, c’est à partir d’eux qu’on crée les 

divers nombres) (São chamados ‘‘les chiffres’’ pois, é a partir deles que nascem os 

diversos números).  

 
Les nombres : 

 

 

 

 
 
 
 

0 
zéro 

1   
un                         

2   
deux                     

3   
trois                      

4 
 quatre                   

5   
cinq 

6   
six 
 

7   
sept 

8    
huit 
 

9   
Neuf 
 

10   
Dix 
 

11 
onze 

12 
douze 

13 
treize 

14 
quatorze 

15 
quinze 

16 
seize 

17 
dix-sept 

18 
dix-huit 

19 
dix-neuf 

20 
vingt 

21 
Vingt et 
un 

22 
vingt-
deux 

23 
vingt-trois 

24 
vingt-
quatre 

25 
vingt-
cinq 

26 
vingt-six 

27 
vingt-
sept 

28 
vingt-
huit 

29 
vingt-
neuf 

30 
trente 

31 
trente et 
un 

32 
trente-
deux 

33 
trente-
trois 

34 
trente-
quatre 

35 
trente-
cinq 

36 
trente-
six 

37 
trente-
sept 

38 
trente-
huit 

39 
trente-
neuf 

40 
quarante 

41 
quarante 
et un 

42 
quarante
-deux 

43 
quarante
-trois 

44 
quarante
-quatre 

45 
quarante
-cinq 

46 
quarante
-six 

47 
quarante
-sept 

48 
quarante
-huit 

49 
quarante
-neuf 

50 
cinquant
e 
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2.	Exercices 

 
Prononce et écris les numéros de téléphones suivants : 
 

a) Vingt-sept, vingt-deux, trente-six, quarante-quatre. 

_____________________________________________________________________ 

b) Huit, quatre, six, trois, cinq, trois, vingt-huit, neuf. 

_____________________________________________________________________ 
c) Huit, deux, quarante-six, seize, trente-neuf, trois. 

_____________________________________________________________________ 
d) Vingt-trois, cinquante, dix-huit, zéro, zéro. 

_____________________________________________________________________ 

e) Onze, douze, dix-neuf, sept, quinze, un. 

_____________________________________________________________________ 

 
NB : Organisez bien le contenu dans le cahier, faites les exercices dans la feuille et 
dans le cahier. (Organiza devidamente o conteúdo no caderno, faz os exercícios na 
folha e caderno). 
 
O Covid-19 é uma realidade. Fica em casa e previne-te.  
Seja Cidadão e pratique a Cidadania!                                                
Seja bom e pratique o bem! 
L’enseignant: Adnel Gove 
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10.	Educação	Visual		

O	Guache	
O guache é uma técnica em que as tintas são 

opacas e consistentes, sendo necessário 

misturar água para se poder trabalhar, é 

constituído por pigmentos coloridos moídos 

em pó, ligados com um pigmento plástico e 

branco opaco.  

 

Trabalho	prático	

1. Realiza numa cartolina branca de formato A4 uma composição formal. 

2. Usa o desenho de frutas que aparece nos pacotes de sumo Santal, Ceres, Compal e outros 

(mistura de frutas). 

3. Pinta usando tinta guache. 
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11.	Agro-pecuária		

Etapas	da	preparação	do	solo	(cont.)	

1. Classificação	da	lavoura		
Segundo os métodos de realização da lavoura 

 
a) Método convergente ‒ Consiste em fazer a lavoura começando de fora para 
dentro, isto é, dos extremos para o centro do terreno. Tem a desvantagem de deixar 

sulco morto no final do trabalho. 
 

b) Método divergente ‒ Neste método, a lavoura começa de dentro para fora, 

portanto, do centro para os extremos do terreno. Tem o inconveniente de deixar um 

sulco morto entre as parcelas lavradas e um camalhão no centro de cada parcela. 

 
c) Método combinado ‒ Consiste na alternância dos dois métodos anteriores. Tem a 

vantagem de diminuir o número de sulcos mortos e aumentar os entre sulcos. 

 
Época de lavoura  

A melhor época para lavoura é determinada pelo grau de humidade, e pela 

composição do solo. 
Os solos ligeiro, permeáveis, podem ser trabalhados bastante cedo sem temer que a 

estrutura superficial seja alterada sob influência de chuvas eventuais. Os solos 

argilosos, pesados, ou mal estruturados deverão ser preparados com o solo na estação 

própria e pouco tempo antes da sementeira a fim de que esta se realize nas melhores 

condições.  

 

Gradagem 

Gradagem é uma operação que se realiza depois da lavoura. Realiza-se a uma 

profundidade de 5 a 10 cm, de preferência depois de duas semanas a três semanas 

depois da lavoura. 
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Objectivos da gradagem  

• Destruir os torrões que formam depois da lavoura ; 

• Nivelar as ondulações provocadas pela lavoura ; 

• Incorporar adubos e herbicidas;  

• Destruir ervas daninhas ; 

• Preparar uma boa cama para a semente;  
 

Nivelamento 

Nivelamento é uma prática que pode ser feita antes ou depois da lavoura e tem em vista 

facilitar a rega por gravidade. Quando há necessidades de mover grandes quantidades 

de terra, utiliza-se uma lâmina antes de efectuar a lavoura, mas, quando o objectivo é 

apenas aplanar o solo, recorre-se a um nivelador simples depois da gradagem. 

 

Sulc  agem 

Sulcagem tem como objectivo formar sulcos e camalhões. Esta é a última etapa de 

preparação do solo antes da sementeira. Utiliza-se na sementeira de tubérculos ou 

quando a rega de culturas é feita por sulcos. 

A sulcagem é feita com alfaias chamadas Sulcadoras. 
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Exercícios		

a) O que entendes por método combinado? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b) Qual é a diferença entre método convergente e método divergente?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. A melhor época da lavoura é determinada por alguns factores. 

a) Menciona-os. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. A Gradagem é uma operação que se realiza depois da lavoura . 
a) Escreve três (3) objectivos da gradagem. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4.Define nivelamento.   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5.Como se chama a última etapa da preparação do solo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 


