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1.Português	
Subgéneros da narrativa 

A lenda 

A lenda é um texto narrativo sobre factos relacionados com uma região ou personagem 
histórica. Numa lenda misturam-se factos reais e fantásticos.  

O texto seguinte “ Malindza” é uma lenda, lê atentamente e responde de forma clara às 
questões que te são apresentadas. 

Malidza 

 Caminhai célere, ó jovem do povo de Quiteve, e vinde ouvir a história de Malidza, 

que morreu de amor. Uma grande ternura agasalhava-lhe o corpo de ébano (que ela 

protegia para Kilonko, o guerreiro) e punha, nos seus olhos, cintilações habitadas pelos 

génios antigos das florestas. O colo guardava a macia tepidez das sombras e era 

silenciosamente como a luz que Malidza percorria as veredas, as savanas. 

Requestavam-na os mais expedidos. Caíram alguns no calor das refregas, peito 

trespassado pela lança dos guerreiros de Maruça. Havia nas suas gargalhadas duas 

coisas: a alegria da brisa das alvoradas que despenteia as árvores e, também das 
árvores, a frescura da seiva. 

 Um dia apareceu na aldeia o nhamessoro para invocar Zuzu, o espírito das 

águas. Todas as moças acabadas de donzelar na última lua, espantadas ainda pelo 

prodígio grandioso de um pouco de sangue entre as coxas, dançavam então o seu 

espanto. Dois embondeiros soberanos, tão cheios de rumores eucarísticos como dois 

altares cruzavam as ramagens por cima do terreiro lançando sobre as moças a bênção 

da sombra. Malidza, como as outras, dançava. Os seus feitos de Guerra enchiam de 

espanto as aringas. Pela noite adiante, quando as famílias se acocoravam em torno das 

fogueiras, os mais velhos evocavam Kilonko e os mais novos tremiam de uma 
admiração sagrada. 
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 Caminhai célere, ó jovem do povo de Quiteve, e vinde ouvir a história de Malidza 

que a certa hora de uma madrugada sem referência encontrou Kilonko. O guerreiro 

voltava dos seus combates, cabeça emplumada, nos dedos firmes a lança em riste. 

Malidza estremeceu, nos olhos fundos a mesma grande timidez das gazelas que em 

pranto sem razão liquefazia. Kilonko não pôde desviar o olhar e a lança caiu-lhe pela 

primeira vez na mão invencível. Ficaram assim eternidades, silhuetas legendárias de 
uma aproximação cuja idade remonta à primeira caverna que o homem habitou. 

 Sabei, jovens do povo de Quiteve, que Kilonko esperava da guerra, para desposar 

Malidza, o fragor do último combate. Odiava as guerras, mas queria pior aos bárbaros 

que a impunham à sua gente. Nunca se habituou às amputações da glória, àquele jeito 

suave com que o sangue dos mais moços embebia a terra, aos gemidos das grandes 
agonias que despertavam os numes das florestas. 

 Mas um dia apareceu na aldeia o nhamessoro para invocar o Zuzu, o espírito das 

águas. O tambor anunciava-o surdamente. Cessou a dança das donzelas e um pedaço 

de lua tornou mais negro o perfil distante da montanha que assinalava o princípio do 

reino de Mauruça. À primeira batida do tambor imobilizaram-se na posição em que 

foram surpreendidas as ancas das dançarinas. Veio para o terreiro todo o povo da 
aldeia. 

 Seguiu-se a cerimónia do nhamessoro, o batuque, o estrépito das vozes. Todos 

viram aparecer do fundo das águas, coberto de raízes, o novo oficiante. Malidza tentou 

esconder-se atrás das outras para evitar ao olhar rapace do nhamessoro as curvas 

adolescentes do seu corpo. Tinha chegado o momento da dádiva e o mago poderia 

escolher, à sua vontade, a jovem que mais o impressionasse. Malidza viu a febre nos 

olhos de Kilonko. Viu depois que o corpo lhe tremeu de dor enquanto o dedo do 
nhamessoro apontava para si. 

 Gritavam as mulheres saudando a escolha. Mas Malidza recuou, recuou sempre, 

levou consigo o sofrimento de Kilonko e o espanto das outras mulheres que não 
compreendiam a fuga sacrílega. 

 Diz-se que a floresta matou Malidza. 
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 Mas notai, ó jovem de Quiteve, que Kilonko sabe onde repousa o corpo de 

Malidza, que foi encontrar no sítio onde a viu pela primeira vez. Dois abutres debicavam-

lhe os olhos. Levantaram para o céu quando Kilonko se aproximou. E o antigo guerreiro 

também sabe que o espaço agora é mais azul porque o encheram de luz mais duas 
estrelas. 

Carneiro Gonçalves, Contos e Lendas (adaptado) 

Vocabulário 

Veredas – espaços livres; Refregas – combates/brigas; Aringas – aldeias; 
Requestavam-na – conquistavam-na 

 

Exercício de interpretação e compreensão textual. 

1. Localiza a história no espaço. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Identifica as personagens do texto 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.  “Caminhai célere, ó jovem do povo de Quiteve.”  
a) Explica o sentido da frase acima.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Para que fim eram chamados os jovens de Quiteve? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. Com que finalidade apareceu o nhamessoro na aldeia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Qual foi a causa de espanto das moças acabadas de donzelar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. De acordo com o texto, o que é Kilonko? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. O que aconteceu com as dançarinas após a primeira batida do tambor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Para onde se dirigiu o povo após à batida do tambor. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Exercício de produção escrita 

1. Faz a revisão da ficha número 3 (três), sobre os textos multiusos e realiza a 

actividade seguinte. 

a) Pesquisa sobre os primeiros socorros que podem ser úteis numa situação de 

calamidades naturais ou de acidentes. 

b) Elabora um texto de instrução em que ensinas alguém a aplicar uma das medidas 
de salvamento que identificaste durante a pesquisa. 
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2.	Matemática	
Monómios  
Um monómio é uma expressão que pode ser constituída por um número ou por um 

produto de números em que alguns podem ser representados por letras. 

Também podemos definir um monómio como sendo uma expressão constituída por: 

§ Um número ou uma letra  

Exemplos:  x; 2; z 

§ Um produto de letras ou de números com letras, em que as letras apenas têm 

expoentes naturais. 

 Exemplos: ab7; 3x2  

Para qualquer monómio, podemos identificar o coeficiente, a parte literal e o 
seu grau (que se obtém somando os expoentes das letras). 

 

 

 

 

 

 

 

O grau de um monómio é igual à somo dos expoentes das letras que nele figuram. 

Veja a tabela abaixo para melhor compreensão: 

Monómio  Coeficiente  Parte literal  Grau  

−
𝑎
2

 −
1
2

 
a 1 

2b 2 b 1 

-10 -10 não tem 0 

𝑎𝑏& 1 ab 8 (grau de a + grau de b) 
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Tipos de monómios 

Monómios semelhantes: são monómios que têm a mesma parte literal. 

Exemplos:	− (
)
 , *)
(

, b  (todos têm parte literal igual a b) 

 
2x e 4x  7x² e 8x²  10ab e 3ab  2ya e 6ya 
  
Monómios simétricos: são monómios que têm a mesma parte literal e os coeficientes 
simétricos. 

Exemplos:    -7xy3 , 7xy3 

 
Observação: Nos monómios não se encontra o uso da adição ou da subtração. 
 
Operacoes de monómios 
  
Adição e Subtração de Monómios 
A adição e a subtração de monómio devem ser efectuadas quando as partes literais 
são semelhantes. 

Para efetuar as operações entre monômios devemos somar ou subtrair apenas os 
coeficientes e conservar a parte literal. 

 
Exemplos: 
2a + 7a=(2+7)a = 9a 5x – 2x=(5-2)x = 3x10ab – 9ab=(10-9)ab = ab 
6y – 9y=(6-9)y = – 3y 7bc + 3cb=(7+3)bc = 10bc  
– 12xy – 10xy=(-12-10)xy = – 22xy 
 
Multiplicação e Divisão entre Monómios 
Ao multiplicar monómios em que as partes literais são semelhantes devemos seguir 
os seguintes passos:  

 
1º passo: multiplicar ou dividir os coeficientes. 
 
2º passo: conservar a parte literal e somar os expoentes. 
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Exemplos: 

2x * 2x = 4x²  

4xy * 6xy² = 24x²y³  

10a²b * 9a²b³ = 90a4b4  

5xyz * 6x²y³z = 30x³y4z²  

5x³ : 5x² = x  

10x²y² : 2x = 5xy²  

30z : 5z = 6  

20b³ : 10b = 2b² 

Ao multiplicar monómios com parte literal diferente devemos:  

1º passo: multiplicar os coeficientes  

2º passo: agrupá-las, se as letras forem diferentes  

Exemplos: 

2x . 3y = 6xy  

4ab . 5z = 20abz  

20c .2ab = 40abc  

x . 6a = 6xa 

No Processo de divisão de monómios é praticamente o mesmo, excepto pelo facto de 

ao invés de somar os expoentes devemos subtrair, depois fazemos a divisão 
normalmente respeitando a relação de sinais e sempre conservando a incógnita.  

Exemplos: 

x³: x = x²  

y²: y = y  

25ab: 5b = 5a  

8 x³:2 x² = 4x 
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Exercícios 

1. Completa a tabela  
 
 

 
Monómio 

Coeficiente 
numérico 

 
Parte literal 

2ª   
 -8 b 

15   

2xy   

 1 ab
² 

15a³b   
 -7 a 

 

2. Diz se os termos algébricos em cada item são ou não semelhantes: 

a)4x2   e  4x3  

 

b) x   e   -x  

 

c)5xy2   e 7xy2  

 

d)7ab  e  6ba  

 

e)   9x  e  9y 

 
f) 9y e -2y 
 

g)   4xy3   e  4x3y  

 

h)   xy  e  -xy 
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3. Efectua as operações: 

=+-

=-+--
=-+-+-

=-+-

=--+-

=+-+

=++-

=-+

=+--
=-++

=-

24
)

)3()10(8)
1042435)

71365)
53639)

11946)
7537)

9813)
2346)
2274)

43)

22

44333

2222

3322

222

2222

33

yyyl

xxxj
byaxaxbybyaxi

yyxxh
yyxxxg

xxxxf
yyyye

yyyd
babac

yxyxb
xxa
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3.	Biologia	

Anatomia da Raiz 
Estrutura primaria da raiz 
A estrutura primaria da raiz é aquela que resulta  primeiro do crescimento da raiz, ou 

seja, do crescimento em comprimento. 

 

A estrutura primaria da raiz e constituída por:   

• Rizoderme com pelos absorventes; 

• Córtex parenquimatoso 

• Periciclo 

• Feixes condutores e meristemas subapical 

 

Rizoderme é a epiderme na raiz, tem a função protectora. 

Pelos absorventes absorvem a água que contem sais minerais dissolvidos 

Córtex parenquimatoso é o tecido que armazena substâncias de reserva, e contem 

pequenos espaços na parede que permitem a circulação do ar, regulação da passagem 

da água e substâncias dissolvidas para o interior da raiz . 

Periciclo - origina raízes secundarias 

Feixes condutores -transportam as seivas 

Meristema subapical - tecido responsável pelo crescimento da raiz em comprimento.  

 

 
Figura 1: Estrutura Primária da Raiz 
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Estrutura secundária da raiz 
 

A estrutura secundaria da raiz resulta do seu crescimento secundário, ou seja, do 

crescimento em largura, este crescimento ocorre em plantas que vivem mais do que um 

ano. O crescimento secundário deve-se a actividade de dois meristemas que são: o 

câmbio e o felogénio.  

• O câmbio - localiza-se próximo aos feixes condutores e produz anualmente novos 

tecidos condutores. 

• Felogénio - localiza-se no córtex perto da epiderme e origina o súber que é um 

tecido protector constituído por células mortas. 

• A organização dos tecidos no interior da raiz deve-se a sua principal função que 

é a absorção, os pelos absorventes através dos quais a água entra para o interior da 

planta são fenómenos de difusão e osmose, que estão envolvidos no seu trajecto 

até ao vasos condutores que transportam  

 

 

Figura 2: Estrutura Secundaria da Raiz 

 

Nota: Desenha no caderno a estrutura primária e secundaria da Raiz e faça a 
legenda. 

 



 
13 

Exercícios                          

1. Assinala com X as estruturas que fazem parte da anatomia da raiz  
 
A. Vasos condutores  
B. Raízes secundarias  
C. Colo 
D. Periciclo 
E. Meristema Subapical 
F. Coifa  
 

2. Caracteriza o crescimento primário e secundário da raiz. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. A que estrutura se deve o crescimento secundário da raiz? Assinala com X a 
alternativa correcta. 

 

A. Periciclo                                              C. Felogénio 
B. Câmbio                                                D. Meristema subapical 
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4.	Geografia	
Características gerais da população 

A população mundial, ao longo da História, apresentou diferentes ritmos de 

crescimento, este crescimento tem a ver com o comportamento da mortalidade e 

natalidade. O nível de natalidade e de mortalidade forem próximos, o mais provável é 

que o crescimento seja lento, si os níveis de natalidade forem elevados e os de 

mortalidade forem baixo, o ritmo pode acelerar-se. Quando os níveis de mortalidade 

são elevados e os de natalidade são baixos, o ritmo de crescimento é lento ou 
inexistente.  

Evolução da população  

A evolução populacional atravessou três períodos distintos: 

Regimes demográficos primitivos 

Este regime caracteriza-se por apresentar um crescimento muito lento, estima-se que, 

por volta 7º milénio a.C., a população mundial era de cerca de 10 milhões de 

habitantes, no início da nossa era, a população mundial atingiu os 250 milhões de 

habitantes foi necessário cerca de 1600 anos para si verificar a duplicação da 
população.     

Revolução demográfica  

Da revolução industria (R.I) até cerca de 1950, a população registou um aumento 

significativo neste período (1800 á 1950), tendo passado de 900 milhões até cerca de 
2500 milhões.    

Explosão demográfica  

A segunda metade do século XX, período depois de 1950, é marcada por um ritmo de 

crescimento cada momento que passa num novo máximo mundial, ora vejamos em 

1960 haviam 3000 milhões de habitantes, 1970 estimou-se 4000 milhões, 2008 é 

estimada em 6700 milhões de pessoas. A explosão demográfica mostra grandes 
diferenças a nível mundial. 
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Evolução da população nos países desenvolvidos. 

As evoluções demográficas nos países desenvolvidos apresentam três fazes. 

I fase: Períodos pré-industrial antes do século XVIII em que a taxa de mortalidade e de 

natalidade se apresentavam muito elevados, resultado disso um crescimento natural 
reduzido. 

II fase: Século XIXumafase de transição, em que se identifica dois períodos o 1º (1800 

e 1850) caracterizado por taxas de natalidade muito elevadas, enquanto as taxas de 

mortalidade sofriam uma diminuição resultando daí uma aceleração no ritmo de 

crescimento; no 2º entre 1850 á 1900, verifica-se um abaixamento de taxa de natalidade 

enquanto a taxa de mortalidade continua a baixar. Esta situação provoca uma 
diminuição no ritmo de crescimento natural. 

III fase: século XX, em que a taxa de crescimento natural é reduzida, estabilizando em 
valores muito baixa, tendo taxas de natalidade e de mortalidade muito baixos. 

Evolução da população nos países em via de desenvolvimento. 

Período anterior ao século XX: As taxas de natalidade e de mortalidade apresentam 

valores muito elevados, sendo, por consequência, reduzida a taxa de crescimento 
natural; 

Século XX: taxa de natalidade elevada, redução intensiva da taxa de mortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

Exercícios. 

1. Preenche a tabela abaixo  

Comportamento Crescimento populacional  
O nível de natalidade e de mortalidade forem 
próximos. 

 

 

 Acelerado  
 

Níveis de mortalidade elevados e os de 
natalidade são baixos 

 

 

 

2. Indica os três períodos da evolução da população. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Com a Revolução Industrial a população cresceu significativamente. Comente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Menciona o período o período em que se verificou o aumento explosivo da 
população. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5. Descreve o nível da evolução populacional nos países desenvolvidos e nos países 
em via de desenvolvimento no século XX. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5.	Historia	
A pilhagem colonial  

O século XVI constitui um dos alicerces de capitalismo europeu caracterizado por 

extorquir muitas riquezas aos povos africanos para o desenvolvimento das suas 

economias, usando a pilhagem colonial que é transferência de bens e mão-de-obra de 
África para a Europa. 

Trocas desiguais. 

As trocas desiguais da Europa e África contribuíram para o subdesenvolvimento do 

continente Africano. Da Europa chegavam quinquilharias, bebidas adulteradas, roupas 

usadas, ferro, tecidos, vidro, missangas e de moedas de troca para os africanos 
obterem as riquezas de africa (ouro, marfim e, mais tarde, seres humanos). 

Tráfico de escravos 

O tráfico de escravo está incluso na temática de comércio triangular que já tratamos.  

Os europeus justiçavam a prática da escravatura em África justificando que esta tinha 

em vista ajudar os africanos a alcançarem a salvação porque, si os africanos 

permanecessem nos seus países, continuariam pegões e seriam condenados a 
perdição. 

Moçambique foi uma das áreas que o tráfico de escravos se desenrolou com maior 

violência, onde a obtenção de escravos era feita através de guerras, razias ou conflitos 
interdinásticos fomentados pelos chefes locais 

Zonas de captura de escravos em Moçambique vale do Zambeze a a faixa litoral, com 

respectivo interland. Áreas de menor importância foram a Baía de lagoa (Baía de 

Maputo) e o interland de Inhambane. 1810-1820o trafico de escravos assumiu viu o seu 
ponto mais alto. 

Os escravos eram levados para as colónias americanas, comores, Mascarenhas e 

Madagáscar, durante os séculos XVIII e XIX, para o trabalho nas grandes plantações 
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de café, cacau e cana-de-açúcar, estes produtos tinham como destino as fábricas de 
transformação em expansão na Europa   

 

Exercícios  

1. O que foi comerceia triangular  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Quais os continentes envolvidos neste comércio. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3. Indica os produtos de troca em cada continente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

4. Qual era a justificação dos Europeu para o tráfico de escravos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5. Porquê as trocas comerciais entre Europa e África são denominados trocas 
desiguais. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

"O nosso continente foi despojado de milhões de pessoas indispensáveis á produções, 
o que enfraqueceu a capacidade produtiva". 

a) A que fenómeno se refere a afirmação. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b) Explica as formas de obtenção de escravos em África e sobretudo Moçambique. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

c) Qual era o destino destes milhões de pessoas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

d) Na tua opinião, que consequência trouxe o tráfico de escravos a Moçambique?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6.	Física	

 
Centro de gravidade de um corpo   
 
Na natureza, todos os corpos estão sujeitos a força de gravidade ou peso (a força com 

que a Terra atrai os corpos). Por isso quando largamos um corpo este sempre cai. Qual 
é o ponto de aplicação do peso? 

Centro de gravidade 

O ponto de aplicação da força de gravidade ou peso num corpo chama-se centro de 
gravidade. 

Quando um corpo possui uma forma geométrica e for homogenia, o seu centro de 

gravidade (CG) coincide com o centro geométrico (CG). O centro geométrico pode ser 
encontrado dividindo com linha a figura em áreas iguais.  

 

Em geral, se o corpo for irregular, o centro de gravidade fica próximo do ponto onde se 

encontra a maior parte da massa do corpo. Que pode ser determinado 
experimentalmente balançando o corpo ou com auxilio de um fio de prumo. 

O centro de gravidade nem sempre é um ponto do próprio corpo, há situações que fica 
fora do mesmo, por exemplo, no caso de anel. 
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Equilíbrio de um corpo 

Um corpo esta em equilíbrio quando a soma de todas as forças que nele actuam é nula. 
Isto é, quando a força resultante é igual a zero. 

O equilíbrio pode ser estático ou dinâmica. 

• Equilíbrio estático – quando um corpo se encontra em repouso. 

• Equilíbrio dinâmico – quando um corpo esta em movimento rectilíneo uniforme. 

 

Tipos de equilíbrio 

Existem três tipos de equilíbrio: equilíbrio estável, instável e indiferente. 

Equilíbrio estável – quando, após ter sido deslocado da sua posição de equilíbrio, volta 
novamente a esse ponto. 

Equilíbrio instável – quando, após ter sido deslocado da sua posição de equilíbrio, não 
consegue voltar a esse ponto. 

Equilíbrio indiferente – quando o seu centro de gravidade não se desloca, qualquer 

que seja a posição em que esse corpo esteja (mantém-se em equilíbrio em qualquer 
posição). 
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Condições que um corpo deve obedecer para manter cada um dos 
tipos de equilíbrio 

Um corpo terá mais equilíbrio (estabilidade) quando mais baixo estiver o seu centro de 
gravidade e quanto maior for a área da sua base de sustentação. 

 

O equilíbrio dos corpos apoiados depende da área da base de sustentação e do 
deslocamento vertical da posição do centro de gravidade. 
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7.	Francês	
Thème : Comment présenter quelqu’un 
Le verbe : présenter  
 
Exercices 

 
D’abord, lis les textes ‘‘dialogues’’. (1ro leia os diálogos)    

Pag 20 du Livre de la 9eme classe. 

 

Ensuite, conjugue le verbe présenter au présent de l’indicatif : 
Je présente                           Nous présentons 

Tu présentes                         Vous présentez 

Il / elle présente                    Ils / elles présentent 

 

Comment se présenter 

Forme familière : la forme familière c’est le modèle utilisé entre les gens qui ont une 

intimité, se représente par l’utilisation de : Tu / te 

Ex : Je te présente Mariana, elle est ma collègue.    

 

Forme de politise : la forme de politise c’est le modèle utilisé entre les gens qui n’ont 

pas aucune intimité, se représente par l’utilisation de : Vous / vous. 

Ex : Je vous présente Madame Emilia, elle est la directrice de mon école.  

 

Pour présenter quelqu’un, on dit :  

Je te / vous présente … 

Voici Roll … 

Voilà Claudio … (C’est + nom) 

Il est étudiant.    (Il est + adjectif) 

Elle est célibataire. (Elle est + adjectif)  

J’ai l’honneur de te / vous présenter … 

J’ai le plaisir de vous présenter … 
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1. Complete le dialogue avec : C’est ; Il est, elle est…  
Ah, tiens voici Franz, __________________ le nouveau collègue. 

____________________ Brésilien. 

__________________ un beau garçon. ____________________ sympa aussi ? 

Oui, ___________________ sympa. __________________ un garçon charmant.  

Je vois, tu es amoureuse, non ? 

N’invente pas d’histoire, toi ! 

 

2. Imagine un personnage et présente le pour quelqu’un. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

T.A.M 

1. Parle de membres de la famille. 

2. Lis le texte de la pag 24 et réponds aux questions 1 de l’interprétation du texte et 2 

de l’arbre généalogique 

 

NB : Organisez bien le contenu dans le cahier, faites les exercices dans la feuille et dans le cahier. 

(Organize devidamente o conteúdo no caderno, faça os exercícios na folha e caderno). 

 

O Covid-19 é uma realidade.      E a prevenção é o melhor remédio.  

Seja Cidadão e pratique a Cidadania!                                               Seja bom e pratique o bem! 

L’enseignant: Adnel Gove 
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8.E.	Visual			

Trabalho prático 

1. Realiza numa TELA branca de formato A4 ou A3 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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9.	Agropecuária		
Leguminosas são plantas cujas sementes ou grãos crescem envolvidas em uma 

vagem. São exemplos de leguminosas: o feijão, o amendoim, a soja, a ervilha, a lentilha, 

etc. Neste texto, o destaque vai para a cultura do amendoim, sendo que as outras 
leguminosas. 

 Cultura do amendoim (ArachishypogaeaL. ) 

 Origem e importância sócio-económica do amendoim  

Certamente na cozinha da tua casa nunca deve ter faltado amendoim. No nosso dia-a-

dia, temos visto nas ruas do bairro ou da cidade, pessoas a venderem amendoim 
torrado, cozido ou fresco.  

Origem  

O amendoim é originário da América do Sul. No nosso país, é cultivado em quase todas 

as regiões, com destaque para as seguintes províncias: Zambézia, Nampula, Tete, 
Niassa, Inhambane, Gaza e Maputo.  

Importância sócio-económica 

O amendoim é uma cultura de grande importância sócio-económica, devido a sua 

múltipla utilidade. Pode ser usada na alimentação humana, em situação de fresco, 

cozido ou torrado. Para além destas formas, é também usado moído para confeccionar 
caril e outros pratos.  

Serve de matéria-prima para a indústria alimentar. Dela se extrai o óleo, produz- se a 

manteiga e diversas raçoes para a alimentação de animais. Em termos nutricionais é 

bastante rico em gorduras, proteínas e carbohidratos que são importantes para a 
realização dos processos vitais no nosso organismo.   

Morfologia   

O amendoim apresenta um sistema radicular bem desenvolvido, constituído por raízes 

laterais e numerosas, que chegam a atingir cerca de 30 cm de comprimento. As folhas 

são geralmente alternadas, as flores são férteis, hermafroditas, de cor amarela e 
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encontram-se agrupadas em número variável ao longo das axilas e o fruto é uma vagem 
subterrânea e resulta de um processo de frutificação.    

Exigências Ecológicas  

Clima - o amendoim desenvolve-se bem em climas quentes. A humidade não deve ser 
excessiva, principalmente no período de floração.  

Solo – o amendoim pode ser cultivado em quase todo tipo de solo, entretanto, os mais 
indicados são os solos leves e arenosos.    

 

 

 

 


