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Introdução  

 

                                               Caro Aluno! 

Esta é mais uma ficha que enviamos para ti! A nossa missão é 

providenciar um ensino de qualidade. Gostaríamos que sentisses a nossa 

presença através dos trabalhos que recebes. 

As fichas e os textos de apoio são instrumentos de ensino e de avaliação 

no processo de ensino e aprendizagem! 

Apelamos maior responsabilidade na sua resolução. Mantém-nas limpas 

e organizadas. 

Nada de borrões! 

Nada de perguntas por responder! 

Mais uma vez, recordar-te que os professores estão à sua disposição para 

esclarecer as dúvidas. 

Previne-te do COVID 19!  

 

 Esperamos por ti muito brevemente! 

 

                                                                                                                                EPSPS, Maio de 2020
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Língua Portuguesa  

Tema: Textos de Pesquisa e Organização de Dados. 

Caro estudante, chegamos a mais uma Unidade Temática sobre os Textos de Pesquisa e 

Organização de Dados. Nesta unidade vais aprender a organizar os seus dados. Escolhemos, 

dentre vários, os textos de pesquisa e organização de dados as referências bibliográficas.   

Os textos de pesquisa e organização de dados são conjuntos de textos que servem para dar uma 

descrição de uma determinada realização experimental, dando resultados dos acontecimentos 

após ter-se colectado uma informação.  

De acordo com o Dicionário Michaelis, a palavra bibliografia  provem do grego e constituída por 

dois termos: biblos, que se refere a livros, e grafia, que significa escrita. 

Actualmente, no seu sentido mais amplo, o termo refere-se à ciência que trata da história, 

descrição, e classificação de livros.  

Referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que 

permite sua identificação individual. 

A referência bibliográfica consiste na relação das obras, documentos e outras fontes orais ou 

escritas, consultadas pelo autor de um trabalho de pesquisa. 

Nas referências bibliográficas deve seguir-se a seguinte ordem: apelido, nome, data, titulo, local 

de edição, editor. Devem ainda respeitar-se algumas normas: 

- Apelido (último nome) do autor, escrito em primeiro lugar, geralmente em maiúsculas, separado 

por uma vírgula do primeiro nome e restantes apelidos. Uma obra com mais de três autores é 

registada o nome do primeiro, acrescentando-se et alii (expressão latina que significa e outros). 

Se um livro foi escrito por muitos autores, no local destinado ao nome do autor pode surgir a 

abreviatura AA.VV, significa autores vários; 

- Data entre parênteses, a seguir o nome do autor (escreve-se S/D, que significa sem data, quando 

não for possível conhecer a data da edição); 

- Título da obra em itálico ou, se manuscrito, sublinhado. O título da obra começa sempre em 

maiúscula; 

- Número da edição; 
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Língua Portuguesa  

- Local de publicação (escreve-se S/L, que significa sem lugar, quando não for possível 

determinar o local da edição); 

- Editor. 

Pode ainda surgir, no final, a indicação das páginas consultadas (através da abreviatura p. para 

uma única página ou pp. para diversas), quando é utilizada apenas uma parte da obra, e/ou 

referência ao volume, à edição e à colecção, sendo estes últimos registados logo a seguir ao título 

da obra. 

No caso de capítulos ou artigos de obras colectivas, revistas ou jornais, a referência deverá 

iniciar-se com o apelido do autor, em maiúsculas, seguido do seu nome, título do artigo (entre 

aspas), título da publicação (em itálico ou sublinhado, se manuscrito) precedido de in (elemento 

latino que significa em), local da publicação (facultativo), número, volume, data (mês e ano) e 

páginas do texto. 

Os textos retirados da internet são indicados a partir do apelido do seu auto, seguindo-se do seu 

nome, título do artigo ou do texto (colocado entre aspas), o título da página de onde foi retirado 

em itálico, a data da sua produção, o endereço da página e data da consulta.  

Exemplos: 

ESTRELA, Edite et alii (2003), Saber Escrever, Saber Falar, Lisboa, Dom Quixote. 

AA.VV. (2000), Dicionário de Metalinguagens da Didáctica, Porto, Porto Editora. 

SILVA, João Amadeu Carvalho da, “A poesia como espaço da realidade”, in Palavras, Lisboa, nº 

30, Outubro de 2006, pp, 71-78. 

REIS, Carlos, LOPES, Ana Cristina M, (1987), “Conto”, In Dicionário de Narratologia, 

Coimbra, Almedina, pp. 79-82. 

CEIA, Carlos, “Fabula”, In E- Dicionário de Termos Literários, http: www2.fcsh.unl.pt/edtl/-

verbetes/F/fabula.tm, consultado em 03.05.10. 
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Língua Portuguesa  

        Exercícios 

 

1. Encontra uma obra de um escritor moçambicano e elabora a referência bibliográfica do 

mesmo. 

2. As referências bibliográficas abaixo indicadas contêm erros. 

Assinala e corrige os detectados. 

 a) Coelho, João Paulo Borges, “Hynyambaan”, Editorial Ndjira, Maputo, 2007 

______________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

b) Agostinho Ngoenha, Proler, nº3, 2002, A Representação do Social em Portagem, pp, 23 e 24. 

______________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

c) Luís Bernardo Honwana, in Nos Matámos o Cão Tinhoso, “As mãos dos pretos”, Edições 

Afrontamento. 

______________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Elabora a referência bibliográfica do teu manual de Português. 

______________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 Bom Trabalho! 

 Email:angelino11cipriano@gmail.com; Telefone: 847731013/8677310
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História    

 

                 Exercícios de consolidação 

 

A ficha tem como objectivo consolidar os conteúdos do primeiro trimestre.  

Faz um texto, obedecendo as regras de um trabalho científico: introdução, desenvolvimento, 

conclusão e a respectiva referência bibliográfica dos seguintes pontos: conceito de História, 

importância da História, História Cristã Medieval, greco-romana, História Estrutural de Braudel, 

a importância da fonte oral para a História africana e a importância do Método Histórico. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Professor: Belito da Silva Muacigarro 86 ou 842626445, 820001146, bedassilva@gmail.com
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Geografia   

Tema: A variação da radiação com a superfície da terra 

  

Devido à forma esférica, as diferentes regiões da terra não recebem a radiação solar com a mesma 

intensidade. Assim, na região equatorial, de baixas latitudes, os raios solares, incidem 

perpendicularmente, enquanto, nas regiões de baixas latitudes são mais, aquecidas, enquanto as 

de altas latitudes são menos aquecidas.  

Como resultado da irregular distribuição de radiação solar nas diferentes latitudes verifica-se o 

seguinte: 

• Há saldo energético positivo, excedente, entre o- 36º C latitude norte e sul, isto é, os 

desperdícios são inferiores á energia recebida na zona que parte do equador até 36º C. 

• Entre os 37 e 38º C há um equilíbrio entre a quantidade de calor recebida e perdida. 

• A partir dos 39º C o saldo passa a ser negativo isto é, os desperdícios excedem a 

quantidade de energia recebida. 

A variação à superfície depende também dos seguintes factores nomeadamente: 

➢ A massa atmosférica; 

➢ Nebulosidade; 

➢ Vegetação; 

➢ Natureza geológica do solo; 

➢ Duração do dia; 

➢ Estações do ano; 

A radiação solar pode também variar, num mesmo lugar, de acordo com o tempo, a influência da 

latitude na radiação solar e consequente distribuição de energia à superfície, nas latitudes mais 

elevadas há regiões que passam 6 meses com o sol e outros 6 meses sem sol.  

A superfície, através de movimentos de massas de ar que realizam fluxos energético 

compensadores do equador, mais quente, partem ventos ou correntes frias deslocam-se das altas 

latitudes em direcção ao equador. 

A nível local e regional ocorrem movimentos energéticos compensadores, associados à pressão e 

temperatura, nomeadamente as brisas, as monções e os ventos locais.  
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Geografia   

 

        Exercícios  

 

1.Explica o mecanismo da variação da radiação com superfície da Terra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Identifica os factores que dependem da variação da radiação com à superfície. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.Explica como os movimentos de massa de ar realizam fluxos energéticos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

4.Explica a influência da latitude na radiação solar 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Professor: Nataniel, cel. 846039350 
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Física    

                         Exercícios 

 

1. Na figura abaixo, está representada uma maçã em queda livre de 𝑡 = 0𝑠 até 𝑡 = 3𝑠. 

 
a) Que tipo de movimento se trata? 

______________________________________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

b) Quando é que se diz que um corpo está em queda livre? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Porque a maçã vai para baixo e não para cima? 

 

2. Um papel de 2kg e uma pedra de 100kg, foram largadas no topo de um prédio de 200m, 

realizando uma queda livre. 

a) Qual dos dois corpos vai chegar primeiro no solo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

b) Considerando 𝑔 = 10𝑚/𝑠2, calcula o tempo que leva o papel e a pedra para atingir em 

solo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Professor: Marques Alberto Assuate – marquesassuate@gmail.com  847378841/  864604898

mailto:marquesassuate@gmail.com
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Química     

 Tema: Níveis e subníveis de energia (Diagrama de Pauling e Regra de Hund) 

             - Configurações electrónicas por níveis e subníveis de energia 

Níveis de energia  

Para os 114 elementos actuais, os electrões  estão distribuídos em sete camadas electrónicas (ou 

sete níveis de energia). As camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, e Q ou 1º, 2º, 

3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis de energia. Até o momento, temos o seguinte numero máximo de 

electrões, conforme podes ver na tabela abaixo: 

 

Subníveis de energia  

Em cada camada, os eletrões estão distribuídos em subcamadas ou subníveis de energia, 

representados pelas letras s, p, d, f (subníveis usados até Z= 14). o número máximo de eletrões 

que cabe em cada subnível é o seguinte: 

 

 

Diagrama de Pauling e distribuição eletrónica dos átomos  

No entanto, o cientista Linus Pauling imaginou um diagrama que simplifica essa tarefa e que 

passou a ser conhecido como diagrama de Pauling: 
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Química     

  

Regra de Hund 

A regra de Hund trata sobre a forma de como os eletrões devem ser distribuídos para preencher 

os subníveis. Cada orbital de um subnível recebe, inicialmente, apenas um eletrão. Somente após 

o último orbital deste subnível ter recebido seu primeiro eletrão começa o preenchimento dos 

orbitais semicheios com o segundo eletrão. 

O eletrão de maior energia ou eletrão de diferenciação é o ultimo eletrão distribuído no 

preenchimento da electrosfera. 

Configuração electrónica dos átomos   

Caro aluno, para fazeres a configuração electrónica de um elemento qualquer existem alguns 

poucos passos a serem seguidos e as regras acabam por serem aplicadas naturalmente. O primeiro 

passo é saber quantos electrões devem ser configurados. Lembrando que mo número de electrões 

é igual ao número atómico, temos, por exemplo, que o Hidrogénio tem 1 eletrão, o Hélio tem 2 

electrões, o Fluor tem 9 electrões …. 

Sabendo que o hidrogénio tem 1 eletrão, fica claro que este só poderá inserir um eletrão nos 

orbitais disponíveis, o Hélio 2 eletrões e o Fluor 5 eletrões. Vale lembrar, também, que cada 

subnível dos orbitais pode comportar 2 electrões, temos que subnível s comporta 2 electrões, o 

subnível p 6 electrões, o subnível d 10 eletrões e o subnível f  14 eletrões. 

A ordem de preenchimento é 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d… A regra 

mnemónica  a seguir ajuda bastante na compreensão do princípio de configuração, uma vez que 

não é muito prático  desenhar o diagrama acima cada vez que se deseja fazer a distribuição 

electrónica ade um átomo.   
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Química     

A configuração dos electrões em um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama dos níveis 

energéticos.  

Consideremos, como exemplo, a distribuição dos 26 eletrões de um átomo de ferro ( Z=26). 

Aplicando o diagrama de Pauling, temos: 

 

O que foi feito? Apenas o seguinte: percorremos as diagonais, no sentido indicado, colocando o 

número máximo de electrões permitido em cada subnível, até completar os 26 electrões que o 

ferro possui. De facto, veja que, no último orbital atingido (3d), nós colocamos apenas seis 

eletrões, com os quais completamos a soma 26 electrões, e não 10 electrões, que é o máximo que 

um subnível d pode comportar. Essa é a configuração dos electrões num átomo de ferro 

considerado em seu estado normal ou estado fundamental. Para indicar, de modo abreviado, essa 

configuração o electrônica, escrevemos: 

 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s2 3d6 

Repara que escrevemos os subníveis 1s, 2s , 2p ... em ordem crescente de energia e colocamos 

um “expoente” para indicar o número total de eletrões existente em cada subnível considerado. 

Evidentemente, a soma dos “expoentes” é igual a 26, que é o número total de eletrões do átomo 

de ferro. Veja também que, somando os “expoentes” em cada linha horizontal, obtemos o número 

total de eletrões existentes em cada camada ou nível eletrônico do ferro. Podemos, então, concluir 

que a configuração eletrônica do átomo de ferro, por camadas, é: 

K = 2; L=8; M=14; N=2 

Veja agora as seguintes configurações referentes aos átomos de Hidrogénio, Hélio e Flúor  
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H 1s1 

He 1s2 

F 1s2, 2s2, 2p5 

 

A representação 1s2 significa 2 eletrões colocados no subnível s do 1º nível. 

        Exercícios  

1. Com base nas regras de preenchimento das orbitais atómicas, faz a configuração eletrónica 

por níveis e subníveis de energia e mostre as respectivas camadas dos seguintes elementos: 

a) 6C 

______________________________________________________________________________ 

b) 11Na 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

c) 21Sc 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Considera a configuração eletrónica de um determinado elemento: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

a) Qual é o número atómico desse elemento? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Os implantes dentários estão seguros e já atendem às normas internacionais de qualidade. O 

grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de 

titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, esses próteses são usadas para 

fixar coroas dentárias, aparelhos de ortodontia e dentaduras nos ossos da mandibula e do 

maxilar. 

Considerando que o número actómico do titânio é 22, a sua configuração eletrónica será : 

A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3   C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5   D: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
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Química     

4. O cloreto de sódio (NaCl) representa um papel importante na fisiologia do ser humano, pois actua 

como gerador de acido clorídrico no estomago. Em relação ao elemento químico coloro (Z=17), o 

número de electrões no subnível p é: 

A: 8                                 B: 12                                 C: 11                           D: 10 

Fim 

O Professor: Chico Fernando Macumbatire - Contacto: 84920702
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Biologia     

      Exercício prático  

 

Material: cartolina, lápis de cores e tinta.                    

1. Desenha o esquema ilustrativo do ciclo de vida de plasmodium. 

2. Desenha o esquema ilustrativo de um fungo (cogumelo). 
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Filosofia    

      Exercícios  

1. Na problemática da definição da Filosofia, Orizerman afirma que “a definição 

aristotélica da Filosofia não é, no fundo, a definição da Filosofia de Aristóteles”. Como 

interpretas esta frase? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. O que é Filosofia para ti? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Que características deve ter a reflexão para ser uma reflexão filosófica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4. Tendo em conta o que estudaste acerca dos primeiros pensadores da Filosofia Grega, 

caracteriza o período cosmológico. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Explica o papel dos Sofistas na passagem da reflexão acerca da Natureza para o estudo 

das questões humanas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Achas que é importante o estudo da Filosofia para a tua formação? Explica porquê. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. “O filósofo é um homem como os outros, que pensa participando primeiro nos trabalhos 

e na dor dos homens. E filosofar será voltar seguidamente sobre este pensamento 

imediato e espontâneo, reflectir sobre ele para lhe descobrir ou lhe dar um sentido” – (L. 

Lacroix).  

a) Qual é a função da Filosofia realçada neste trecho? Justifica a tua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Uma pessoa com tendências exibicionistas oferece-se espontaneamente para guiar um 

grupo de turistas até ao cume de uma montanha íngreme e acidentada. Não tendo 

experiência como alpinista, nem conhecendo suficientemente o terreno, essa pessoa 

provoca um acidente grave. 

a) Podemos atribuir-lhe a responsabilidade por esse acidente? Justifica a tua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Compara este caso com o de um indivíduo que, num acesso de loucura, comete um 

homicídio. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9.  “A nossa existência está condicionada e determinada de diversas formas. Foram-lhe 

dadas possibilidades que simultaneamente ficou sujeita a limitações.” – (E. Coreth). 
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a) Esclarece o sentido da afirmação de Coreth analisando, por um lado, as limitações e as 

condicionantes da acção humana e, por outro, as possibilidades que foram dadas ao 

Homem como ser criador, livre e responsável. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Apresenta quatro (4) enunciados, sendo dois que caracterizam os actos do Homem e 

outros dois que caracterizam os actos humanos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Dos enunciados abaixo, indica qual deles traduz actos do Homem e qual deles traduz 

actos humanos: 

a) “Durante a realização de um teste de Biologia, Alberto foi apanhado em flagrante a 

copiar. Como consequência, o professor atribuiu-lhe nota zero”. ––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

b) “Navegando num pequeno barco à vela no rio Rovuma, Gerson é arrastado para longe da 

praia por súbita e tremenda ventania”. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

c) “Um jipe transportando alunos, accionou uma mina oculta numa das estradas da cidade. 

Morreram três alunos e quatro ficaram gravemente feridos. Apenas o condutor escapou 

ileso”. ________________________________________________________. 

 

 

Bom Trabalho 

Prof. Luís Pirai 

                                       Contactos: (+258) 849284926/864493269 
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Tema: (Atitude no uso de rendimento e do tempo) 

Sumário: Rendimento 

O rendimento sempre foi uma preocupação do ser humano. Desde tempos remotos que os 

indivíduos entenderam que as actividades desenvolvidas deveriam ser remuneradas, isto é, 

deveriam fazer contrapartidas e benefícios sob a forma monetária ou formas como exemplo, sob a 

forma de bens. 

Pode-se definir o rendimento como sendo os proveitos obtidos numa actividade remunerada. O 

rendimento ganho pode ser a forma de dinheiro ou o equivalente em bens ou serviços. O 

rendimento é o acto ou efeito de render, ou o resultado satisfatório obtido por um trabalhador 

manual ou intelectual. 

Na produção, temos o rendimento da terra. Na indústria, temos a relação entre o trabalho útil 

obtido e a quantidade de energia despendida. 

Uma das maiores vantagens que se pretende obter quando se inicia uma actividade é o lucro. O 

lucro é a diferença entre a receita de vendas e o custo de produção. Os lucros revertem para o 

proprietário da empresa. 

Um trabalhador por conta própria tem a possibilidade de controlar a sua remuneração. Regra 

geral, quanto mais tempo e empenho dedicar à empresa, maiores serão os rendimentos que dela 

poderá retirar. Esta situação não se verifica, geralmente, quando se trabalha por conta de outrem. 

1. Formas de rendimento 

Através da criação de emprego, as empresas disponibilizam uma base de rendimento a todos os 

intervenientes, sob forma de salários, honorários, lucros e impostos. 

O sector empresarial presta um contributo inestimável ao possibilitar, por exemplo o ganho de 

salários, lucros e honorários, pois estes são a base que permite o pagamento de impostos e por 

outro lado, financia através do rendimento disponível o consumo e a poupança. 

2. Rendimento disponível 

O rendimento disponível diz respeito ao rendimento liquido disponível, isto é, ao rendimento 

depois de pagos os impostos. É usado na compra de consumo ou na poupança. 
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3. O consumo 

Os bens de consumo não se limitam a satisfação de necessidades básicas, contribuem também 

para fomentar a produção de bens e serviços. 

4. A poupança 

As poupanças por sua vez são constituídas pelos rendimentos não afectos as despesas ligadas ao 

consumo imediato. 

O rendimento existe sob diversas formas, destacando-se principalmente as seguintes: 

✓ O beneficio no qual a renda é obtida através de juros do banco; 

✓ Do trabalho onde a renda é obtida através de um trabalho remunerado, por exemplo o 

salário; 

✓ Do imposto onde a renda é obtida por cobrança de diversos tipos de impostos; 

✓ Do lucro que corresponde ao rendimento obtido pelos empreendedores no caso em que o 

ganho com a venda dos seus produtos e serviços, excede o valor das despesas que 

incorram com o funcionamento dos seus negócios; 

✓ Do bónus, que a comissão ganha por um trabalhador em função do valor dos produtos e 

serviços que ele vendeu, por exemplo os revendedores de feijão manteiga ganham um 

valor adicional de cada kg vendido. 
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    Exercícios  

Lê Atentamente e responda com clareza as questões que se seguem. 

1. Defina  rendimento? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Qual é o rendimento que terás no teu plano empresarial que pensas implementar? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Quais são as formas de rendimentos que podes obter em diversas explorações comerciais? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4. O que é poupança?  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5. Diferencia os termos poupança e consumo. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Professor: Silva Pereira Moçambique. Cel. 844284198 
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Tema: Movimentos Especiais  

 

Roque  

O Roque é um movimento combinado de rei e torre, que vale por uma jogada só. Trata-se do 

único lance, em que se movem simultaneamente duas peças do mesmo bando. O roque, portanto, 

consta de duas fases e efetua-se da seguinte forma:  

1a Fase - O rei, desde a sua casa inicial, movimenta-se duas casas à direita ou à esquerda 

(em sentido horizontal), na direção da Torre que vai rocar.  

2a Fase - A torre correspondente desloca-se horizontalmente, pula por cima do rei e 

coloca-se ao lado deste.  

Existem dois tipos de roque: o PEQUENO ROQUE (ou roque menor), realizado no flanco do 

Rei; e o GRANDE ROQUE (ou roque maior), realizado no flanco da Dama.  

Demonstração de pequeno roque. Posição inicial:  

Flanco do Rei  

Primeira fase: O Rei desloca-se duas casas em direcção a Torre.  

  

Segunda fase: A Torre salta o Rei posicionando-se uma casa imediatamente depois do Rei. 
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Roque maior  

No Flanco da Dama  

  

  

O diagrama seguinte, mostra como identificar o flanco do Rei e da Dama. 

  

i. O roque tem por objetivo principal proteger o Rei, levando-o a posição mais segura, 

enquanto a Torre se desloca para o centro, onde poderá agir imediatamente. O roque 

obedece ao seguinte regulamento:  

ii. O rei e a torre devem estar em suas casas iniciais, sem ter-se movido até então. Se o rei já 

realizou algum movimento, o roque é definitivamente impossível nessa partida. Se uma 
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das torres já se mexeu, o roque não poderá ser realizado com essa torre. E se as duas 

torres dum bando já se moveram o roque não mais poderá ser efetuado.  

iii. O roque é transitoriamente impossível quando uma ou várias das casas entre o rei e a 

torre estiverem ocupadas por qualquer peça.  

 

O roque só é impossível se:  

a) O Rei estiver diretamente atacado por peça contrária (ou seja, se ele estiver em xeque);  

b) O Rei - ao efetuar o movimento do roque - tiver de passar por casas dominadas por peças 

contrárias;  

c) O Rei - depois de efetuado o roque - ficar sob o ataque de peça contrária (isto é, fica em 

xeque).  

No diagrama abaixo, o Rei e a torre estão livres para o roque. Mas o rei está em xeque, logo, é 

impossível.  

 
No diagrama abaixo, o Rei e a torre estão livres para o roque. Mas o rei ao mover-se duas casas, 

passara por uma casa atacada, logo, é impossível.  
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Neste caso também após o movimento do Rei, o Rei para numa casa atacada pelo adversário, 

tornando impossível a execução do roque  

  

 
 

Captura ao passar (EN’PASSANT)  

O peão que em seu lance inicial avançar duas casas de uma vez (já se viu que isto é permitido) 

poderá ser capturado só no lance imediato por um peão adversário que vier ficar colocado em 

casa contígua, à direita ou à esquerda. Procede-se, então, como se o peão que moveu tivesse 

avançado uma casa só.  

Retira-se esse peão do tabuleiro, após ter movimentado o peão contrário em diagonal, como se se 

realizasse uma captura na 3ª fila inimiga. Esta é a captura do peão AO PASSAR.  

Alguns dizem "tomar o peão de passagem". Também se pode dizer passando, na passagem ou à 

passagem. A maioria, porém, insiste em socorrer-se do francês e usa a conhecida expressão 

"enpassant" (que se abrevia e.p.).  
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Eis um exemplo de captura de peão ao passar, demonstrado graficamente em 

todas as suas fases:  

 

 

  

 

 

 

 

   

EXERCÍCIOS 

 

 Já aprendeste a nomear as casas do tabuleiro de xadrez, marca com X as seguintes casas no 

tabuleiro a seguir: a5, b4, e8, g7, f3, h5. 

    

 

 

 

 

Actividade 1 
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Tendo em conta os valores das peças, faça uma 

ligação das peças com os respectivos valores:  

               Valor das Peças  

   

 

  

 Nos diagramas abaixo, as peças estão mal arrumadas. Circule as peças que não estão no lugar 

certo:  

  

  

 

 

   

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Actividade 2 

Actividade 3 
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Actividade 4 

Traça o caminho do Bispo até ao Rei preto, sem que passe pelas 

casas marcadas. Não deve exceder 4 jogadas. 

 

Traça o caminho da Torre até ao Rei preto, sem que passe pelas casas 

marcadas. Não deve exceder 5 jogadas.  

 

Actividade 5 

Trace o caminho do Cavalo até ao Rei preto, sem que passe pelas casas 

marcadas. Não deve exceder 6 jogadas.  

 

Actividade 5 


