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1.Português	
Aviso  
O aviso é um tipo de texto que transmite uma informação destinada a um público em 

particular. 

 

Estrutura do aviso:  
• Título (indica o conteúdo do aviso); 

• Destinatário (para quem é o aviso); 

• Assunto (a informação que se pretende dar); 

• Autor (quem escreve o aviso) 

NB: Consultar o livro págs 45 – 46; 

 

Frases simples 
Constituintes da frase: Grupo nominal e Grupo verbal. 

A frase é um conjunto de palavras ordenadas e com sentido que começa por letra 

maiúscula e termina com sinal de pontuação. 

 

Exemplos: 

a) A Maria está a ler um livro. 

b) Os meninos brincam. 

 

Uma frase é formada por dois grupos principais: 

• Grupo nominal – tem como palavra principal um nome; 

• Grupo verbal - tem como palavra principal um verbo. 

 

Ex: O Edmilson/ vive na cidade de Maputo 

                GN                                 GV 
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Exercícios 

1. O que é aviso? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Identifica no aviso da pág. 45, o prazo das matrículas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Escreve um aviso e indica como está estruturado (título, destinatário, assunto, 

local e data e autor). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Sublinha o grupo nominal de amarelo e o grupo verbal de verde. 

a) A Maria e o João vão à escola.  

b) O Pedro viu o professor. 

c) A escola é grande. 

d) Eles comem a manga. 

5. Forma quatro frases e indica os seus constituintes (GN e GV). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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2.	Matemática	
Classificação dos ângulos: agudo, obtuso, recto e raso. 
Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas:  

• Agudo: ângulo com medida menor que 90º.  

• Recto: ângulo com medida igual a 90º.  

• Obtuso: ângulo com medida maior que 90º. 

• Raso: ângulo com medida igual 180º. 

 
 Exercícios 

1. Classifica os ângulos apresentados nas figuras em agudo, obtuso ou recto: 

 
2. Responde:  

a) O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 3 horas é um ângulo 

agudo, recto ou obtuso? 

_____________________________________________________________________

_____________________ 

b) O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas é um ângulo 

agudo, recto ou obtuso?  

_____________________________________________________________________

_____________________ 
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c) O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 5 horas é um ângulo é um 

ângulo agudo, recto ou obtuso? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Observa os relógios a seguir e responde às questões: 

 

 
a) Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo recto? _______________________ 

b)  Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo? _____________________  

c) Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? ______________________ 
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4.	Ciências	Naturais	
Importância da vaca para o ser humano 
A vaca fornece carne e leite para alimentação dos seres humanos.  

• Leite: produz-se o queijo, a manteiga e o iogurte; 

• Pele: resulta no couro que serve para fazer malas, carteiras, sapatos, escovas, 

batuques, cintos, etc; 

• Chifres e cascos: são utilizados para fazer botões, pentes e instrumentos 

musicais; 

• Excrementos: servem de fertilizante; 

• Ossos: servem para fazer pulseiras, colares, brincos, anéis, etc. 

A força da vaca é aproveitada nos trabalhos agrícolas e para o transporte de 

mercadorias e pessoas. 

 

Cuidados a ter com o gado bovino 
Durante o dia, o gado deve ser vigiado para evitar que destrua as machambas. À noite, 

o gado deve ser recolhido para o curral.  

Os animais doentes devem ser separados dos restantes animais, para evitar que os 

animais saudáveis também fiquem doentes.  

 

A galinha 
A galinha é um animal doméstico coberto de penas que protegem o corpo. A galinha 

tem o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros (asas e patas), o macho 

da galinha chama-se galo e as crias são pintos. Quando as galinhas e os galos são 

jovens, chamam-se frangos. 

 

Funções das partes do corpo da galinha 
• Cabeça: é a parte onde estão os olhos, o bico, a crista e os barbilhões; 

• Tronco: tem a função de suporte e protecção dos órgãos internos (coração, 

pulmões, fígado e intestino), no tronco encontra-se a cauda e o pescoço; 
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• Membros: tem quatro membros, duas patas atrás e duas asas à frente com a função 

de locomoção. As patas têm 4 dedos com unhas e estão cobertas por escamas. 

 

Alimentação da galinha 
As galinhas alimentam-se de sementes, restos de comida, gafanhotos, minhocas, etc. 

  

Exercícios 
1. Quais são os cuidados a ter com o gado bovino? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Qual é o alimento da galinha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Indica a função do tronco da galinha. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. O que se deve  fazer com os animais doentes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Desenha uma galinha e faz a respectiva legenda? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.	Ciências	Sociais	
Vestuário e Adornos 
O vestuário tem de respeitar o lugar onde nos encontramos. Não podemos usar a 

mesma roupa em todas as ocasiões. 

Os adornos mais comuns são brincos, anéis, pulseiras e missangas.  

A capulana identifica o vestuário da mulher moçambicana. Devido às várias influências 

existe uma variedade de vestuário e adornos em Moçambique. Por exemplo, o traje 

árabe (as mulheres usam roupa comprida, calças e a cabeça enrolada com um lenço 

fino). 

Actualidade europeia (os homens vestem camisas e calças).  

 

Jogos e passatempos 
Em Moçambique, os jogos e passatempos são diferentes de acordo com o género e 

idade.  

 

Jogos mais comuns 
Os jogos mais comuns são: n’tchuva, neka, mathakuzana e o futebol 

• N’tchuva: jogo de tabuleiro que pode ser jogado no chão, com 32 buracos. Para 

se jogar é necessário ter um conjunto de pedrinhas, assemelha-se ao xadrez e tem dois 

jogadores; 

• Mathakuzana: jogo de origem africana popular em Moçambique. Para se jogar, é 

necessário fazer-se um círculo ou uma cova pequena no chão, ter doze pedrinhas e 

uma bolinha e tem dois ou mais jogadores; 

• Neka: desenham-se quadrados com números no chão, sendo jogado por uma 

pessoa de cada vez. É necessária uma pedrinha, tem dois ou mais jogadores; 

• Futebol: é um dos jogos mais praticados na nossa comunidade. É necessário um 

campo e uma bola.  
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Exercícios 
1. Qual é o vestuário mais usado na tua comunidade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Como se vestem as mulheres no traje árabe? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Explica por palavras tuas, por que é que os jogos e passatempos são 

importantes?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Qual é o jogo mais comum na tua comunidade? Como é que se joga?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 


