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1. Lê o texto da página 22 “Eu sou capaz”, e responde
com clareza as perguntas.

a) De que fala o texto?

b) Indique os personagens do texto.

c) Retire do texto a personagem principal.

d) Indique o tempo e espaço em que ocorre a história.

e) Qual é a lição moral do texto?
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2. Sublinha os adjectivos qualificados nas frases.
a) Saíde é um menino pequeno.
b) A mãe preparou um sumo delicioso.
c) A Maria é uma menina esperta.
d) A professora é simpática.

Lê atentamente as perguntas e responde sem borrões:



3. Das palavras abaixo, circunda só os verbos.

4. Faça a correspondência com os seus antónimos.

5. Completa as frases com um nome comum ou
próprio.

5. Indica os tipos de frases.

família        trabalhar        cão        estudar        sono        apanhar 

dormir        gato        caderno        andar        fazer
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limpa
conservada
organizada

nova
simpática

a) O ______________ tinha uma casa pequena.
b) A rapariga comeu uma ______________.
c) Em ______________já tem 39 casos positivos de COVID – 19.
d) As ____________ são coloridas.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

velha
estragada
antipática 
suja 
desorganizada

a) Te proteges da COVID – 19? _____________________
b) Oh, ele caiu! ______________________
c) Feche a porta, por favor. _______________________
d) Os Moçambicanos estão a ficar infectados pelo
     COVID – 19._______________
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Lê atentamente as perguntas e responde sem borrões:

1. “A água é um recurso que pode acabar e sem água
não há vida.”

2. Os estados da água são: líquido, sólido e gasoso.
Faça a correspondência entre os estados físicos
da água.

a) Escreve três (3) importâncias da água.

b) Que cuidados devemos ter com a água?

c) Escreve três (3) formas de poupar a água.

Estado sólido
Estado líquido
Estado gasoso

.

.

.

.

.

.

Vapor que sai do congelador
Neve, granizo
Chuva e água dos rios
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3. O solo é fundamental para os seres vivos, incluindo
o homem.

4. Escreve os tipos de solo que aprendeste.

a) Explica três (3) importâncias de solo para os seres vivos.

a) Qual é o solo apropriado para a agricultura?

b) Qual é a diferença que existe entre o solo fértil e o
solo arenoso?
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1. Observa os números: 
25;  1998;  780;  2736;  134;  7080;  300;  5941;  981;  40000.

a) 4 + (8x3) – 5 – 1                                      b) 26 + 38 – 4 x 10

2. Calcule as seguintes expressões.

a) A Zarina tinha 2000,00MT comprou um bolo que

custava, 1750,00MT. Com quanto dinheiro ficou?

a) Coloca em ordem decrescente.

3. Resolve o seguinte problema.
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5. Calcule:

6. Calcule:

7. Escreve os números árabes ou romanos.

    709
+  182

a) XCV ________________________

b) LXXV ________________________

c) 100 ________________________

d) 45 _________________________

e) XXXII ________________________

    913
-     37

a) b)

    65
x    7

       47
x     23

a) b)

a) b)

4. Indica a representação dos números nos
seguintes ábacos.
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1. O que são línguas?

2. Escreve duas (2) atitudes correctas relacionadas
com a discriminação.

3. Qual é a actividade económica praticada em
Moçambique?

a) Qual é a importância das línguas?

b) Escreve duas (2) línguas faladas no Sul.
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a) Escreve duas (2) importâncias da agricultura.

a) Dê exemplo de duas (2) cerimónias que já foram
importantes na tua vida.

a) A dança, música e o teatro acompanham a vida das
pessoas e fazem parte de uma herança cultural._____  
b) O teatro serve como uma terapia da vida._____
c) A música ajuda no desenvolvimento da mente. _____
d) Os jogos e passatempos são formas de diversão e ocupação
dos tempos livres. ____
e) Os jogos tradicionais não são uma expressão dos hábitos e
tradições culturais.____ 
f) As cerimónias e os rituais são manifestações de uma
herança cultural. ____

4. O que são cerimónias?

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


