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1.Português	

1.	Textos	multiusos	
 

Textos multiusos são aqueles que apresentam uma explicação ou um método de 
execução ou realização de alguma actividade.  

Textos Didácticos ou científicos (instruções várias) 

Textos de instrução são os que têm como finalidade dar instruções ou conselhos 
sobre uma determinada situação ou acontecimento. 

Estrutura do texto de instrução 

O texto de instrução apresenta a seguinte estrutura: 

• Uma abertura, em que é apresentado o tema do texto; 

• Uma sequência numerada, com vista à realização de etapas cronologicamente 
ordenadas. 

Tipo de linguagem 

A linguagem utilizada neste tipo de texto deve ser: 

• Clara; 

•  Simples e; 

•  Objectiva. 

Vocabulário 

Quanto ao vocabulário, verifica-se o emprego de: 

Ø Substantivos concretos (exemplo: rio, cidade, cobra…). 

Ø Verbos no imperativo, no presente do conjuntivo, no infinitivo (exemplo: faz, 

faça, fazer…); 

Ø Conectores de discurso para facilitar a compreensão do texto (exemplo: a fim 

de, com intuito de, para que, ao lado, no meio, à esquerda, sobre, antes, depois, em 

seguida, quando, seguidamente…). 
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TEXTO A 
Ministério da Administração Estatal 

Instituto Nacional de Gestão de calamidades 

As cheias 

A cheia é um fenómeno natural que se manifesta pelo transbordo da água dos rios e lagos 

dos seus cursos normais para as margens. Dependendo do seu volume, as águas podem 

percorrer vários quilómetros para além do leito, sobretudo quando a área é baixa. 

1. O que fazer antes das cheias? 

• Fique atento às notícias dos órgãos de informação (jornal, rádio e televisão) durante a 

época chuvosa. 

• Siga as instruções das autoridades competentes. 

• Fique atento ao comportamento dos rios e de outros cursos de água. 

• Quando lhe pedirem que abandone as zonas de risco, mude imediatamente os seus 

familiares e bens para zonas seguras (altas). 

• Evite aproximar-se das margens do rio e de outros cursos de água. A corrente ou o 

caudal podem aumentar de forma repentina. 

2. O que fazer durante as cheias? 

• Fique calmo e sereno, acompanhado dos seus familiares. 

• Permaneça nas zonas seguras. 

• Os pais não devem deixar as crianças sozinhas. 

• Não se aproxime do leito ou das margens do rio e de outros cursos de água. 

Normalmente a corrente é forte e abundam animais como crocodilos e cobras. 

• Se for ao rio ou a outro curso de água avise sempre alguém e é melhor ir em grupo. 

• Não apanhe objectos estranhos. Podem ser animais, objectos cortantes ou minas 

arrastadas pelas águas.  

• Evite atravessar os rios em locais sem pontes seguras. 

 

3. O que fazer depois das cheias? 

• Estabeleça-se na zona alta. Se necessário, faça apenas a sua produção agrícola na 

zona baixa. 

• Se a casa esteve inundada, inspeccione-a, desinfecte-a cuidadosamente antes de voltar 

a habilitá-la. 

Livro da 9ᵃ classe, Longman, pagina 38. 
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Exercícios de consolidação 

Interpretação e compreensão textual 

1. O que são cheias? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Quem foi a entidade responsável pela publicação deste documento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Com que intenção se escreveu este documento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Como está organizado o texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Por que motivo as pessoas deverão estar atentas aos meios de comunicação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Resume, por palavras tuas, as atitudes a tomar antes de uma cheia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Dos procedimentos a ter em conta durante a cheia, quais são os que te parecem 

mais importantes? Justifica a tua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Que cuidado e que medidas de higiene devem ser tomados depois das cheias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. As cheias são precisamente o oposto das secas. Apresenta as consequências 

destes dois fenómenos naturais. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Orações subordinadas integrantes ou completivas  

As orações subordinadas integrantes são as que completam o sentido do verbo 

das orações subordinantes e são introduzidas por conjunções subordinativas 
integrantes que ou se. 

2.1- Divisão da frase em orações 

Exemplo: Pressinto que se aproxima uma forte tempestade. 

Exemplo 1:  1ᵃ Oração: Pressinto → oração subordinante 

                     2ᵃ Oração: que se aproxima uma forte tempestade → oração 

subordinada integrante 

Exemplo 2: O rapaz perguntou se ia chover. 

1ᵃ Oração: O rapaz perguntou → subordinante 

2ᵃ Oração: se ia chover → subordinada integrante 

Exercício 2 
1. Lê e analisa as seguintes frases: 

a) Nos países tropicais, o perigo de cheias é constante ao longo do ano. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) As ruas de Pemba estavam cheias de gente para assistirem às vítimas. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 2.1 As palavras sublinhadas têm significados diferentes. Reescreve as frases, 

indicando palavras ou expressões sinónimas para cada uma delas. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Funcionamento da língua 
 
Faz a correspondência entre as orações da coluna A e as da coluna B com a 
conjunção integrante “que”, de forma a obteres frases complexas e com sentido. 
 

Coluna A      Coluna B 

A mulher descobriu   os nossos filhos morram 
à fome. 

A mulher aceitou   o homem comeu o milho 
sozinho. 

A mulher contou   ele não tinha razão. 

Os familiares do 
homem viram 

  o marido a enganava. 

Vamos impedir   o marido vendesse as 
enxadas. 

 

Textos Literários: O Texto Narrativo 
 
O texto narrativo é aquele que relata acontecimentos ou situações que se vão 
desenrolando ao longo do tempo e do espaço. 

A narrativa desenvolve os acontecimentos através de diferentes modos de 

apresentação, nomeadamente: a narração, a descrição e o diálogo. Também 

apresenta elementos indispensáveis, como a personagem, a acção, o tempo, o 
narrador e o autor. 

Nota: Confere a ficha informativa da página 72 à 75 do Livro do Aluno e passa para 
o teu caderno toda a informação. 

 

Exercício 3 

Lê o texto das páginas 67 e 68 do Livro do Aluno e resolve os exercícios de 
aplicação patentes na página 69. 
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Formação de palavras por composição 
De acordo com o que aprendeste nas classes anteriores, as palavras do nosso léxico 

não se formaram todas da mesma forma. Existem palavras simples e palavras 
compostas. 

As palavras compostas são aquelas que têm mais do que um radical ou palavra. E 
quanto à composição as palavras podem ser: 

• Compostas por justaposição - quando as palavras resultam da união de duas 

ou mais palavras, mantendo cada uma, o seu acento próprio e a sua ortografia, mas 

o significado da nova palavra é diferente dos seus constituintes. E geralmente são 
separadas por um hífen.  

Exemplo: Obra-prima (obra+ prima)  

• Compostas por aglutinação – quando as palavras resultam da união de duas 

ou mais palavras, em que se mantém o acento da última e se verifica algumas 
alterações no que concerne à ortografia. 

Exemplo: Aguardente (agua + ardente) 

 

Exercício 4 

 
1. Completa o quadro no teu caderno, colocando as palavras seguintes na coluna 

adequada. 

a) Aguardente                                             g)  passatempo 

b) Guarda-chuva                                         h)  chapéu-de- sol        

c) Guarda-nocturna                                      i) meio-dia 

d) Pontapé                                                    j) fidalgo 

e) Grão-de-bico                                           k) segunda-feira 

f) Pernalta                                                    l) Anabela 
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as palavras que fazem parte da formação das seguintes palavras: aguardente, 

obra-prima, pernalta, vinagre e couve-flor, como ilustra o exemplo. 

 
Exemplo: amor-perfeito → amor + perfeito 

 
 

	

	

	

	

	

Palavras compostas 

Por justaposição Por aglutinação 
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2.	Matemática	

1.	Sistemas	de	inequações	

Inequação é uma desigualdade que contém ao menos uma incógnita. Vimos 
inequações de 1º grau com uma só incógnita.  

As inequações podem estar da seguinte forma: ax + b > 0 ou ax + b ≥ 

0 ou ax + b < 0 ou ax + b ≤ 0, em que, lembrando que a e b são números 

quaisquer sendo a ≠ 0. Ou seja: a, b ∈ R e a ≠ 0 

 

Lembra-te: Inequação do 1º grau é diferente de uma equação do 1º grau. 

Enquanto uma equação expressa uma igualdade (apresenta o sinal “=”), a 
inequação expressa uma desigualdade (apresenta “>,<,≥ % ≤		”). (Reveja os 

apontamentos no teu caderno.) 

 

As inequações lineares quanto à solução, são possível determinado,  

indeterminado e impossível. 

Exemplo1: x + 2 > x + 7 é uma inequação impossível (TENTE RESOLVER) 

Exemplo2: x + 2 < -x + 7 é uma inequação possível indeterminada (TENTE 

RESOLVER)  

 

Depois de recordar sobre inequações lineares, vamos introduz os sistemas de 

inequações do 1º grau a uma variável. 

Sistema de inequação é um conjunto de inequações com a mesma variável. 

Exemplo: 

Considere o sistema com as seguintes inequações:  

 
Para resolver esse sistema devemos resolver cada inequação separadamente, e 

depois analisar os conjuntos soluções encontrados para cada uma das 
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desigualdades. 

Vamos resolver a primeira inequação do sistema: 

2x + 6 ≥ 2      Solução gráfica: 

2x ≥ 2 – 6 

2x ≥ -4 

x ≥ –4⁄2 

x ≥ -2 

Fazendo a leitura da solucao da primeira inequacao, temos: para qualquer valor 

X maior ou igual a -2 satisfaz essa inequação. 

Vamos agora resolver a segunda inequação do sistema: 

 

x + 3 < 2      Solução gráfica: 

x < 2 – 3 

x < -1 

 

Portanto, neste problema temos que qualquer valor menor que -1 satisfaz o 

problema 

Em um sistema de inequações precisamos analisar e responder cada inequação 

separadamente e depois comparar os gráficos lado a lado ou achar a intersecção 

das soluções para encontrar o conjunto solução que resolve as inequações do 

sistema. 

Dessa forma, resolvemos o primeiro problema e encontramos que qualquer valor 

maior ou igual a -2 faz parte do conjunto solução e está representado pelo primeiro 

gráfico. Na segunda inequação encontramos que qualquer valor menor que -
1 resolve o segundo problema. 

Mas para encontrar o conjunto solução do sistema devemos colocar as soluções 

em uma única recta graduada e analisar. 
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Assim, para esse sistema qualquer valor de X menor que ‘-1’ e qualquer valor 

maior ou igual a’ -2’ resolve esse sistema, como pode ser visto na recta acima. 

Portanto, o conjunto solução do sistema é: S = {x ∈ R; x ∈ [-2,1[ } 

 

 

1.Exercícios 
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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.	Introdução ao estudo da morfologia e fisiologia das plantas  
Conceito 

Morfologia da planta é o estudo da estrutura externa das plantas.  
 
Fisiologia plantas é o estudo do funcionamento das plantas. 
 
Anatomia das plantas é o estudo das estruturas internas das plantas.  
 

Constituição e Funções da raiz 

 

A raiz é um órgão da planta que normalmente se encontra abaixo da superfície do 

solo. A raiz é composta por várias partes: coifa, zona de crescimento, zona pilosa, 

zona de ramificação e colo.  

 

Coifa- protege a extremidade da raiz e ajuda a penetrar a planta no solo. 

Zona pilosa-através dos pêlos absorventes, absorve água e sais minerais do solo. 

Zona de ramificação - zona onde saem as raízes secundárias que terão também na 

zona pilosa. 

Zona de crescimento ou alongamento é zona em que a raiz aumenta de 

comprimento. 

Colo- zona de transição entre a raiz e caule.  

 

Funções da raiz   

• Fixação da planta no solo  

• Absorção de água e sais minerais 
Acumulação de substâncias de reserva 

 

 

 

 Figura 1: Partes constituintes da raiz  
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Classificação da raiz  
A classificação da raiz é feita com base na sua morfologia, ou seja, no seu aspecto 

exterior que estes podem apresentar. Observando raízes de diferentes plantas nota- 

se que o meio físico ou ambiente em que se localizam não é o mesmo. Para além do 

meio físico onde estão implantadas, as raízes diferem igualmente na forma e na 

consistência que apresentam. 

 

Classificação quanto ao meio       

Quanto ao meio podem ser raízes subterrâneas, aquáticas e aéreas 
Subterrâneas são raízes das plantas que se encontram debaixo da terra. Exemplo: 

raízes de mangueira, do cajueiro, tangerineira, etc. 

Raízes aquáticas encontram-se mergulhados na água. Exemplo: nenúfar , jacinto, 

etc. 

Raízes aéreas são raízes de plantas que se encontram expostas ao ar livre. 

Exemplo: figueira 

 

Classificação quanto  à consistência  

As raízes podem ser: 

Herbáceas - quando a raiz é mole, fácil de esmagar com a unha, este tipo de raiz é 

frequente em plantas pequenas. Exemplo: tomateiro. 

Lenhosa - quando é dura e resistente, é frequente em plantas grandes. Exemplo: 

acácia, mafurreira.   

 

Classificação quanto à forma 
As raízes podem ser: 

Aprumada: apresenta uma raiz principal bem desenvolvida, de onde partem outras 

raízes laterais menos desenvolvidas. Exemplo: feijoeiro 

Fasciculada: são raízes com mesma espessura, formam feixes de raízes todas do 

mesmo tamanho. Exemplo: milho. 
Aprumada tuberculosa - são raízes carnudas, apresenta uma raiz principal. 

Exemplo: beterraba 

Fasciculada tuberculosa -  são raízes carnudas todas do mesmo tamanho. Exemplo: 
batata doce. 
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Resolva os exercícios abaixo 

1. Classifica a raiz do feijoeiro, cenoura e batata-doce quanto à forma. 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Assinala com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 

A coifa ajuda a raiz a penetrar no solo (  ) 

A coifa protege o ápice da raiz do atrito com o solo (  ) 

A coifa esta relacionada com protecção contra o ataque de microorganismos. (   ) 

 

3. Assinala a alternativa correcta  

Em algumas raízes pode-se observar o surgimento de raízes secundárias ou laterais. 

O local donde isso acontece recebe o nome de : 

A. Zona de multiplicação celular 

B. Zona de alongamento celular  

C. Zona de maturação celular  

D. Zona de ramificação  

 

4. Menciona as funções da raíz  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Classifica a raíz do nenúfar e da acácia quanto a situação. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5.	Geografia	
Resolve a ficha de exercícios  

1. Taxa de crescimento efectiva. 

a). Define:  

Taxa de crescimento efectivo.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Evolução da população.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b). Enumera os factores que podem provocar a variação (aumento ou diminuição) da 
população de um determinado lugar.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c). O que entendes por recenseamento ou censos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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d). Indica as características gerais da evolução da população. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

e). Qual é a metodologia usada para o estudo da população 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

A população mundial, ao longo da história, apresentou diferentes ritmos. Nalguns 

períodos da história da humanidade o ritmo foi bastante lento, enquanto noutros foi 
mais acelerado.  

f). Justifica afirmação acima escrita. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Continua estudando e te protegendo do inimigo comum (coronavírus), acompanha 
todas medidas de prevenção divulgadas pelo Ministério de Saúde. 

Cuida de ti e dos outros 
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6.	História	
Exercícios de consolidação 
1. Expansão portuguesa em Moçambique. 

a). Descreve a trajectória de Vasco da Gama de Portugal até à Índia. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Vasco de Gama apelidou a actual província de Inhambane "Terra de Boa Gente" e 
um dos rios de Quelimane apelidou " Rio de Bons Sinais"   

b). Explica por quê é que vasco da Gama apelidou os nomes acima destacados.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c). Quais foram as causas da expansão portuguesa em Moçambique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

b). Explica o motivo pela qual levou os portugueses a instalarem-se em Sofala e 
posteriormente no vale de Zambeze. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Na cidade de Calecut vieram lançar âncoras a 20 de Maio, após 312 dias, fazendo a 

primeira ligação marítima, via atlântico, entre a Europa e o Oriente. O objectivo da 

viagem fora assim expresso por um dos degredados que o capitão-mor enviou à terra: 

vimos buscar cristãos e especiarias. Por sorte encontraram ali dois mouros de Tunes 

que, usando o idioma castelhano e genovês, serviram de auxílio para os primeiros 

contactos. […] Mas, apesar da primeira recepção do Samorim permitir esperar 

assentamento de boas relações, a missão de Vasco da Gama, não foi isenta de 

perigos, visto os mercadores árabes logo pressentirem a rivalidade em aberto e tudo 

fizerem para obstar ao comércio português. O capitão-mouro relevou então excelentes 

dons de navegadores, acabando por obter um bom carregamento de canela, 
gengibre, noz-moscada e pimenta, que serviu para cobrir os gastos da expedição. 

Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. III, Verbo, 1988    

c). Explica a atitude dos mercadores árabes perante a presença dos portugueses. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

d). Quais foram os produtos conseguidos na primeira viagem pelos Português?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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(B) A armada apresentara como um dos objectivos de viagem o encontro com os 

cristãos que se imaginava existir aí. Apesar da recepção honrosa a Gama, o Samorim 

cedo se apercebeu das intenções da concorrência comercial que estavam por trás da 

expedição. O presente enviado pelo capitão português foi pretexto para o primeiro 

desentendimento com os homens de Calcutá, estes receberam-no mal, dizendo que “ 

não era aquilo nada digno de mandar o el-rei; que o mais pobre mercador que vinha 

de Meca ou das Índias lhe dava mais do que aquilo; o que se lhe queria fazer serviço 
que lhe mandassem algum ouro, porque el-rei não havia tomar aquilo” 

Luís de Albuquerque, o capitão-mor in Descobrimento, a era de Vasco da Gama, 
1991.  

e). Interpreta as formas de recepção de Vasco de Gama aos Samorim. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

f). Como os armadores justificaram a sua  presença na Índia ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

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 
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7.	Química	

Funções	inorgânicas	 

Exercícios	

1- Assinala com X a afirmação certa. 
O hidrogénio ou base é: 

a) _____todo composto que apresenta oxigénio na sua composição. 

b) _____uma substância que em solução aquosa liberta hidroxilo “OHˉ”. 

c) _____uma substância que é formada apenas por dois elementos diferentes. 

d) _____todos os compostos que apresentam brilho metálico. 

 

2- Dados compostos: SO₃, CaO, HCl, Ba(OH)₂ são respectivamente: 

a) _____acido, óxido metálico, acido e base. 

b) _____oxido ametálico, óxido básico, acido e base. 

c) _____base, óxido, acido e base. 

d) _____acido, óxido, acido e base. 
 

3- Dadas as formulas químicas dos seguintes compostos CO₂, Al₂O₃, H₂CO₃, Ba(OH)₂, 
designam-se respectivamente: 

a) _____Monóxido de carbono, óxido de alumínio, ácido carbónico, hidróxido de bário. 

b) ______Gás carbónico, trióxido de alumínio, ácido carbónico, óxido de bário. 

c) _____ Dióxido de carbono, trióxido de alumínio, ácido carbónico, hidróxido de bário 

d)_____Monóxido de carbono, dióxido de alumínio, ácido carbónico, hidróxido de 
bário. 
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4- Complete os esquemas: 

a)   __________ + O₂   → Na₂O + H₂O →_________. 
 
b) S + O₂ →_________+ O₂ → SO₃ + H₂O →_________. 

 
c) C + O₂ → CO₂ + H₂O → __________. 

 

5- Escreve as equações das reacções correspondentes as transformações que se 
seguem: 

a) K →  K₂O → KOH → K₂S 

 

 

 

b)  N₂ → N₂O₅ →HNO₃→Ca(NO₃)₂ 

 

 

 

c)  N₂→NH₃→NH₄OH→(NH₄) ₂CO₃ 

Ex: N₂ (g)+H₂(g)→NH₃(g) 

      NH₃(g) + H₂O →NH₄OH(aq) 

    NH₄OH(aq) + CO₂(g)→(NH₄)₂CO₃(aq) 

d) Na→	Na₂O→	Na₂CO₃ 
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6- Escreva os nomes ou formulas das seguintes substâncias: 

a) H₂S_________________                     b) acido iodídrico _________________ 
 
c) H₃PO₄_______________                     d)  H₂SO₃  _______________________ 

e)      Li₂O________________                       f) Hidróxido de cálcio________________ 

g)       LiCl___________________                h) SO₃___________________________ 

i) Trióxido de dinitrogénio__________________________ 

 

7- Complete as seguintes equações iónicas: 

a) Nacl(aq) + AgNO₃(aq) +  Agcl(s) 

 

 

b)  Ca(OH)₂(aq) + H₂S(aq) →CaS(s) + H₂O(i) 

 

 

c) Bacl₂(aq) +  K₂SO₄(aq)→2Kcl(aq) + BaSO₄(s) 

 

 

d) Cacl₂(aq) + Na₂CO₃(aq)→Nacl(aq) + CaCO₃(s) 

 

 

 

8- Complete as palavras cruzadas, com base nas seguintes indicações: 

 

1. Elemento químico cujo símbolo químico é C 

2. Na₂O₂ é classe dos peróxidos  

3. Nome da molécula de N₂ 

4. Pelo numero de átomos de oxigénio, o CO₂, o prefixo é 

5. Cl₂, designa-se 

6. Na é o símbolo químico de   
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1.___ ____ _____ ____ O____ _____ 

 2.___ ____ _____ ____ X _____ ______ _____ 

                           3. _____I _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ 

                                     4.D _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

                 5_____ _____O______ _____ 

                                     6.S_____ _____ _____ _____ 

     

   9- Complete os nomes das substâncias: 

     1. Hcl + ácido ____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ _____ 

     2. CaO + ácido ____ ____ ____ ____ _____ _____ 

     3.Ca(OH)₂- hidróxido de _____  _____ _____ _____ ____ _____ 

     4.Na₂O- óxido de _____ _____ _____ _____ _____ 

     5.Al₂O₃- óxido de A L U M I N I O  

     6.ZnO- óxido de ___ ____ ____ ____ ____ 

    7.HCN- ácido____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ 

    8.HclO₃- ácido  ____ ____ ____ _____ _____ _____ ____ 

10- Classifique as seguintes substâncias:  

a) HI 

b) MgO 

c) Fe(OH)₂ 

d) K₂O 

e) SO₃ 

f) HBrO₃ 
g) HCNO 
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8.	Física	

Exercícios de consolidação 

 
1. Assinala com "V" as afirmações verdadeiras e com "F" as afirmações falsas. 

a) O processo de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em 

todos os tipos de meios. ___________ 

b) A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das 

brisas marítimas. __________ 

c) A condução térmica ocorre somente em líquidos. __________ 

d) A radiação é o processo de propagação de calor que ocorre por meio de ondas 

electromagnéticas. __________ 

e) A propagação do calor por radiação ocorre somente no vácuo. _________ 
f) A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo. __________ 

2. Sobre as formas de transmissão de calor completa os espaços em branco. 
_________ 

a) Como se designa o processo de transmissão de calor nos líquidos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b) Quando permanecemos junto de uma fogueira ou de um fogão sentimos o nosso 

corpo aquecer. De que forma recebemos a energia da fogueira? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c) O processo de transmissão de calor nos sólidos dá-se por  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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d) A água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite 

através da parede do fundo da panela para a água que está em contacto com essa 

parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se propaga 
por meio de ____________________ e ____________________. 

 

3. Por que é que se pode afirmar que a energia não se transmite do Sol para a 

Terra por meio de convecção ou condução?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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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 apartir deles que nascem 

os diversos números).  

 

Les nombres : 
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2.	Exercises 

 
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. (Organize devidamente o conteúdo no caderno, faça 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.	E.	Visual			

O	Cartaz	

O cartaz é um suporte de comunicação visual constituído por imagens e texto. 

O cartaz procura atrair a atenção de um público em movimento. Ao projectar um 

cartaz, deves definir uma estratégia para captar a atenção de quem passa. Procura 

concebê-lo tendo em mente as características do grupo dos receptores a quem 
queres fazer chegar a tua mensagem. 

Geralmente, o cartaz tem a forma de um rectângulo disposto ao “alto”, ou seja, com os 
dois lados menores assentes na posição horizontal. 

Mas existem cartazes que têm outras formas, o mais importante é que a disposição 

das formas no espaço do cartaz seja feita de forma clara, procurando ser o mais 
eficaz possível.  

 

Trabalho prático 

Projecta um cartaz numa cartolina branca de formato A4 com o seguinte tema: 
 

PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS.  
NB: O cartaz é constituído por imagens e um pequeno texto.   

	

	

	

	 	

	


