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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 á sua 

disposição para esclarecer as dúvidas. 

Previne-te do COVID 19! 

  

Esperamos por ti muito brevemente! 

 

                                 Muito brevemente contamos com o teu caloroso abraço!
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Língua Portuguesa  

Tema: O Relatório 

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

Organização de Dados. Nesta unidade vais aprender a fazer um relatório. Escolhemos, dentre 

vários, os textos de pesquisa e organização de dados, o relatório.   

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. 

O Relatório é um tipo de texto que, como o próprio nome indica, relata sobre algo. Escrito ou 

oral, ele apresenta um conjunto de informações pormenorizadas sobre determinado tema. 

Os relatórios fazem parte das redacções técnicas sendo muito importantes para registar uma 

actividade, seja na escola, na universidade ou no trabalho. 

Podemos citar por exemplo, participação num evento, visita a um local cultural, actividade na sala  

de aulas e em grupo, relatar uma experiência, detalhes de uma pesquisa, apreciações sobre um livro, 

um filme, etc. 

A linguagem presente nos relatórios é formal e cuidada, com a utilização da norma culta, coerência 

e coesão textual. 

Tipos de Relatório 

De acordo com sua finalidade, os relatórios são classificados em diversos tipos: 

• Relatório Escolar: são os textos escolares em que o aluno pode relatar sobre um evento ou uma 

actividade proposta pelo professor. 

• Relatório Científico: são os relatórios acadêmicos produzidos após uma pesquisa. Geralmente, 

eles são produzidos por pessoas do ensino superior, por exemplo, o relatório de estágio, relatório 

de finalização de curso, relatório de participação de um evento acadêmico. 

• Relatório Administrativo: são aqueles registos em que a empresa realiza diariamente ou 

mensalmente. São produzidos pelos empregados do sector administrativo, por exemplo, os 

“relatórios de contas”. 

Além disso, eles podem ser classificados em: 

Relatório Crítico: quando surgem opiniões apreciações do autor no corpo do texto. 
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Língua Portuguesa  

Relatório de Síntese: são relatórios mais simples que apresentam um resumo sobre determinada 

actividade, por exemplo, um relatório sobre o filme assistido na sala de aulas. 

Relatório de Formação: quando há o desenvolvimento de um projecto ou pesquisa, são 

desenvolvidos relatórios conforme o desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, eles relatam os 

estágios de desenvolvimento do trabalho. 

Estrutura do Relatório 

 

Dependendo do tipo de relatório, eles seguem um padrão estrutural definido, a saber: 

• Capa: também chamada de “folha de rosto”, geralmente os relatórios possuem uma capa, com o 

título do trabalho, nome do aluno ou do grupo, do professor, da instituição e a data. 

• Índice: quando se trata de trabalhos mais longos e desenvolvidos em várias etapas, antes de iniciar 

o texto surge o índice (ou sumário), com o nome de cada subtítulo e ainda, o número das páginas 

onde está localizada cada informação. 

• Título: na página seguinte, e antes de começar a escrever o relatório, esse deve apresentar um 

título referente ao trabalho que fora desenvolvido (o mesmo que apareceu na capa). Abaixo pode 

surgir uma epígrafe, ou seja, uma frase em letra menor e localizada na parte direita do texto, a qual 

faz referência ao tema do trabalho. 

• Introdução: na introdução do relatório, as informações sobre a descrição do trabalho e dos 

métodos utilizados devem aparecer, por exemplo, em que local foi desenvolvido, a qual disciplina 

pertence o relatório, qual professor que pediu, quais objectivos e justificativas, em quais 

circunstâncias foi desenvolvido, dentre outros. 

• Desenvolvimento: a maior parte de seu texto está no desenvolvimento; parte em que são relatadas 

todas as etapas do trabalho apontando dados sobre a pesquisa que podem conter gráficos, tabelas, 

figuras, fotos, dentre outros. 

• Conclusão: na conclusão do relatório ocorre o arremate do texto, ou seja, um resumo do que foi 

descrito anteriormente. Ou seja, as principais ideias expostas em todo o trabalho devem ser 

concluídas, por exemplo, os resultados obtidos e os resultados esperados. E, se for um relatório de 

carácter crítico, o aluno pode acrescentar algumas observações pessoais referentes ao 

desenvolvimento do trabalho. 
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• Considerações Finais: se forem relatórios críticos, no final do texto acrescenta-se as 

considerações finais, que engloba as apreciações do autor sobre a experiência retratada. Podem 

ser apontadas soluções, sugestões e problemas que surgiram no desenvolvimento do trabalho. 
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        Exercícios 

Caro estudante, certamente que aprendeu a lição sobre os textos de pesquisa e organização de dados 

– o relatório. Agora testa os teus conhecimentos. 

1. Em duas ou três páginas, elabora um relatório sobre as actividades escolares por ti desenvolvidas 

durante o periódo de emergência. O relatório deve apresentar o seguinte: 

a) Início do periódo de emergência ; 

b) Conteúdos abordados nas fichas de todas as disciplinas  

c) Dificuldades encontradas; 

d) Propostas de soluções ou de melhorias. 

e) Conclusão  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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História    

  

       Exercícios 

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

Faz um resumo, tendo em conta os seguintes aspectos:  

1. A Conferência de París e o Tratado de Versalhes  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. O início da 1ª Guerra Mundial, e o fim da 1ª Guerra Mundial   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. As fases da 1ª Guerra Mundial. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. As consequências da ocupação efectiva: para Europa e África  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Professor: Belito da Silva Muacigarro: 842626445  ou S820001146
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Geografia  

Tema: Águas subterrâneas em Moçambique  

Objectivos da Aula:  

• O aluno deve possuir conhecimentos sobre águas subterrâneas em Moçambique; 

• O aluno deve ser capaz de localizar os locais da ocorrência das subterrâneas em 

Moçambique 

 

Uma parte da água das chuvas se infiltra nas rochas e vai constituir o principal reservatório das 

águas subterrâneas. Todavia, as águas da ocorrência e as águas dos rios também a sua parte na 

massa de água subterrânea.  

 A infiltração efectua-se nas superfícies permeáveis ou nas rochas fissuradas e a água detém-se 

desde que encontre camadas impermeáveis, que em geral se encontram mais ou menos a grandes 

profundidades.  O subsolo de água subterrânea dá-se o nome de toalha subterrânea ou lençol 

subterrâneo.  

Em Moçambique existe algumas fontes termais, frias e quentes, originadas pela circulação 

subterrânea e que ocorrem preferencialmente nas zonas montanhosas do centro e norte são águas 

com propriedades medicinais. 

O oceano Índico  

Moçambique está situada no litoral, portanto, a fronteira “este” é formada pelo oceano indico, e é 

muito importante para o nosso país, pois é através dele que se fazem as ligações marítimas entre o 

norte, centro e o sul de Moçambique, e deste com outros países de áfrica e de outros continentes e 

também no oceano índico pratica-se a pesca artesanal e industrial. 

Possui uma salinidade média de 34% que, comparada com a dos outros oceanos, é considerada 

baixa. 
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Geografia  

 

       Exercícios 

1. Fala da formação dos reservatórios das águas subterrâneas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Identifica os locais da ocorrência das águas subterrâneas em Moçambique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Explica como o oceano, índico faz ligação de Moçambique com os países. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Caracteriza salinidade do Oceano Índico. 

._____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Quais são os distritos da província de Nampula onde se extrai o sal no oceano Índico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Professor. Nataniel 

Contacto: 84 60 39 350 
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Física   

 

         Exercícios  

Electrostática e Corrente Eléctrica  

1. Qual dos movimentos representa corrente eléctrica ? Explica porque? 

 

 

 

2. Diz de que aparelho se trata nas figuras A e B, e para que serve. 

                 A                                                                                  B 

                                            
a)________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Descreve os fenómenos físicos das figuras abaixo. 

                                    A                         B                               C 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Professor: Marques Alberto 847378841 / 864604898

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Química   

Tema: Hidrocarbonetos (conceito e classificação) 

            - Alcanos: fórmula geral e Série Homóloga  

Objectivos: 

• Definir e classificar os hidrocarbonetos; 

• Escrever a fórmula geral, a série homóloga e a estrutura dos alcanos. 

• Usar a nomenclatura IUPAC e Usual para nomear os Alcanos, 

Hidrocarbonetos  

Os hidrocarbonetos são compostos que apresentam em sua composição átomos de Carbono e 

Hidrogénio. São compostos em que os átomos de carbono ligam-se em cadeia e as restantes 

valência ficando preenchidas por átomos de hidrogénio. 

Exemplo:  

                                                       

Os hidrocarbonetos podem ser classificados de acordo com suas cadeias carbônicas: 

• Saturados: com ligações covalentes simples. 

• Insaturados: com ligações covalentes duplas ou triplas. 

• Aromáticos: com ao menos um anel benzênico. 

• Alifáticos: sem anel benzênico. 

Os principais tipos são: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e 

aromáticos. 
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Química   

Hidrocarbonetos saturados – Alcanos  

Alcanos: são hidrocarbonetos alifáticos saturados, isto é, apresentam cadeia aberta com simples 

ligações apenas. 

Fórmula geral: CnH2n+2 

Exemplo: 

 
 

Portanto, o número de átomos de hidrogénio é o dobro do número de átomos de carbono, somando 

dois. Os alcanos, também chamados hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas, são compostos 

constituídos exclusivamente por carbono e hidrogénio e forma uma série homóloga de fórmula 

geral CnH2n+2, cujo primeiro membro é o metano (CH4). 

Série Homologa dos alcanos  

A série homóloga é uma sequência de compostos pertencentes a uma mesma função que são 

diferentes entre si por um ou mais grupos CH2 . 

Exemplo: 

 

É verdade, as séries podem ser constituídas por vários compostos, desde que se respeite a condição 

de só adicionar um grupo -CH2-. Os compostos formadores de uma série homóloga são chamados 

homólogos entre si. Suas propriedades químicas são semelhantes pois pertencem à mesma função 

química e suas propriedades físicas vão variando gradativamente à medida que aumenta o tamanho 

da cadeia carbónica. 

Propriedades Físicas dos alcanos 

• Os alcanos de C1 a C4 são gases à temperatura ambiente, de C5 (n-pentano) ao C16 

(nhexadecano) são líquidos, e os alcanos de C17 ou mais átomos de C são sólidos à 

temperatura ambiente. 

Propano: C3H8 
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• Os pontos de ebulição aumentam ao aumentar o peso molecular do alcano, os alcanos 

lineares têm maiores pontos de ebulição que os ramificados com semelhante peso 

molecular. 

• Os alcanos são compostos não polares, portanto são solúveis nos solventes não polares e 

insolúveis em polares como a água. 

• Os alcanos são menos densos que a água, portanto flutuam nela. 
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Química   

 

 Exercícios  

1. Define hidrocarbonetos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Tendo em conta a série homóloga e recorrendo-se a fórmula geral dos alcanos, representa as 

fórmulas estruturais e racionais do Pentano (C5H12) e Hexano (C6H14). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Como se chamam os compostos formadores de uma série homologa?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, 

esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos: 

a) alcanos.______      b) alcenos._______             c) alcinos. ______            d) cicloalcanos.____ 

 

5. Um dos hidrocarbonetos de fórmula C5H12 pode ter cadeia carbônica: 

a) cíclica saturada___    b) acíclica heterogênea___    c) aberta insaturada___     d) aberta 

ramificada___    

 

 

 

Fim 

O professor: Chico Fernando Macumbatire 

Contacto: 849207026 
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Biologia 

 

Tema: Mitose 

Objectivo: verificar o nível de conhecimento do aluno à respeito da mitose. 

Material: cartolina, lápis de cores e tinta. 

Exercícios  

1. Desenha os esquemas ilustrativos das fases da mitose: prófase, anáfase, metáfase e telófase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desenha o esquema  que ilustra a gametogénese feminino. 
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Noçoes de Empreendedorismo  

 

Tema: Custo de Projecto 

O custo do projecto é o capital total necessário para iniciar a empresa. O montante necessário é igual 

a soma do capital fixo e do circulante. 

 Custo do projecto = capital fixo + capital circulante 

Formato de um plano de negócios 

1. Título do projecto 

2. Sumário executivo 

Neste ponto deve constar: 

✓ Objectivos do plano 

✓ Conceito do negócio 

✓ Dados financeiros 

✓ Expectativa do crescimento 

 

3. Dados do proponente (Nome, naturalidade, ocupação, escolaridade) 

4. Capital próprio que vai usar no negócio (lista de bens pessoais, dinheiro, equipamento, etc).  

                  Descrição dos bens          Valor (Custo de Avaliação) 

Construção do Armazém 150.000,00MT 

Compra de Viatura 750.000,00MT 

Compra de Electrobomba 100.000,00MT 

 Montagem e Instalação da Electrobomba 50.000,00MT 

Sob Total 1.050.000,00MT 

 

5. Descrição do projecto 

6. Clientes (utilizadores ou consumidores dos produtos) 

✓ Identificação das características dos clientes 

✓ Identificação dos interesses e comportamentos dos clientes. 

✓ Identificação da motivações dos clientes os comprarem ( preço, qualidade, marca, prazo de 

entrega e de pagamento, atendimento da empresa. 
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✓ Identificação da localização dos clientes (Tamanho do mercado) 

 

                    Tipos de Cliente                  Localização 

Clientes de Impulso Na Empresa, Feiras comerciais e outros locais 

por onde o serviço passa 

Clientes Potenciais Os que existirão nas instalações da empresa ou 

clientes futuros. 

Clientes actuais Os que existem no local de implementação do 

projecto. 

 

7. Concorrentes 

Empresas Qualidade Preço Condições de 

Pagamento 

Localização Atendimento Serviços pós-

venda 

Empresa A Media Baixo Credito Centro 

Urbano 

Limitado Garantia 

Empresa B Alta Alto Cash/ Pronto Pagamento Zona rural 24 Horas Sem garantia 

 

O total de capital circulante mensal é a soma das vària descrições multiplicado pelo número de 

meses de espera que antecedem o período em que as vendas cobrem e são superiores aos custos. 

No plano empresarial, devem constar os comentários finais que dão o feedback das descrições 

relevantes e que não tenham sido mencionados nos pontos anteriores mas que pode acrescentar valor 

ao plano de negócio. 

NOTA: Preenchimentos da tabela 14 da pagina 18 (Rentabilidade do projecto) e tabela15 (Fluxo 

de Caixa, iremos fazer na sala de aula)  
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Noçoes de Empreendedorismo  

Exercícios  

1. Qual é a importância de fazer um cronograma das actividades? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Explica porque é que as metas devem ser mensuráveis. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Explica o fluxo do capital circulante. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

4. Qual é o método mais eficaz que o empreendedor pode adoptar para lhe possibilitar as suas 

transacções monetárias? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Qual é a diferença entre o capital fixo e do capital circulante? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

6. Como arrolar os cálculos do capital circulante? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Agro-Pecuária  

Tema: Introdução ao Estudo da Cultura de Bananeira 

Objectivos: 

✓ Explicar a importância sócio-económica da bananeira;   

✓ Identificar os produtores e exportadores mundiais da banana; e  

✓ Descrever a classificação sistemática e as variedades da bananeira. 

A bananeira é originária da zona tropical do Sudeste da Ásia e regiões Ocidentais do Pacífico e 

que depois chegou a África e Europa com os navegadores Fenícios.  

1. Importância sócio-económica da bananeira   

A banana reveste-se de grande importância sócio-economico elevado, na medida em que é 

consumida pela diversa camada de população e se faz presente na mesa dos moçambicanos, como 

um alimento e não apenas como sobremesa.  

A banana é composta por 75% de água e 25% de matéria seca, pode ser consumida fresca, cozida, 

seca, frita, em farinha e em álcool. É um alimento de fácil digestão, é rica em carbohidratos, fibras, 

sais minerais tais como: cálcio, potássio, ferro e fósforo e contem as vitaminas A, B1, B2 e E e é 

altamente energético, possui baixo teor de gorduras e é bastante apreciada por atletas.  

A farinha da banana é mais rica em sais minerais do que o trigo, milho e arroz. A variedade têxtil 

serve para extracção da fibra na indústria têxtil. Os rebentos dos caules podem ser cozidos para a 

engorda dos suínos.   

 2. Produção e comercialização mundial da banana  

Os maiores produtores mundiais da banana são: Brasil, Índia, Tailândia, Equador e Indonésia.   

 Os maiores exportadores mundiais da banana são: Equador, Costa Rica, Filipinas, Honduras e 

Panamá.   

A nível do continente africano, os maiores exportadores da banana são: Ilhas Canárias, Costa do 

Marfim, Camarões e Somália.   

Os maiores importadores mundiais da banana são: E.U.A, Alemanha, Inglaterra, Japão e França. Os 

maiores consumidores mundiais são: Alemanha, E.U.A e Canadá.   
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Agro-Pecuária  

3. Localização das bananeiras em Moçambique  

As plantas da bananeira encontram-se em todo o país e ocupam, em geral, os solos das baixas, nas 

margens dos rios e em linhas de água.  

A grande produção da banana em Moçambique está associada à empresa agro- comercial 

Bananalândia, com campos localizados em Chimoio, Província de Manica e vales dos Rios 

Limpopo, Incomáti, Umbeluze, localizados nas províncias de Gaza e Maputo.   

As áreas bananícolas de maior importância localizam-se no litoral do país, a Sul do Rio Save, 

Umbeluze, Marracuene, Manhiça, e Xai-xai. 

4. Classificação sistemática e variedades da bananeira  

Família: Musaceae   

Género: Musa  

Espécie: Musa Sapientum  

Variedades da Bananeira 

Variedades Comestíveis                                       Variedades não Comestíveis  

Banana Macaco: Musa paradisíaca                           Têxtil: Musa textilis  

Banana Maçã: Musa sapientum                                Musa acumunata  

 Banana Cavandis: Musa senesis                               Musa sabisiana 
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Exercícios  

Lê as questões abaixo e responda claramente no mesmo enunciado. 

1. Qual é a origem da cultura de banana? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Diz qual é a importância económica desta cultura. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Fala em poucas palavras sobre a produção e comercialização da banana. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Localiza as grandes regiões produtoras da banana no nosso País. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Faz a classificação sistemática da cultura em estudo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Menciona duas variedades comestíveis e duas não comestíveis. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Professor: Silva Pereira Moçambique
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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. 

  

Roque maior  

No Flanco da Dama  
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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 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.  
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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.  

 
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 
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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.).  

Eis um exemplo de captura de peão ao passar, demonstrado graficamente em todas 

as suas fases:  

  

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

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 

Actividade 4 

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

casas marcadas. Não deve exceder 4 jogadas. 
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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 6 


