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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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Lingua Portuguêsa 

 

Tema : Texto narrativo – Fábula 

Objectivos específicos 

• Produzir um texto narrativo em que as personagens são animais; 

• Identificar as personagens, espaço e tempo das acções da história.  

• Explicar a moral da história (o que é que o texto ensina para a sociedade). 

O texto narrativo é aquele sobre o qual o narrador conta uma história em que entram personagens 

que envolvem numa acção e essa acção situa- se num determinado tempo e espaço. 

Num texto narrativo quando as personagens são animais, esse texto narrativo chama- se fábula 

 

              Exercícios . 

1. Partindo da informação acima transcrita, escreve uma fábula  (texto narrativo) e de seguida 

indica o seguinte; 

a) As personagens do texto; 

b) O tempo das acções da história; 

c) O espaço das acções e 

d) A moral da historia , isto é , o que ensina essa história. 

 

 

O Professor Zeca/ 843887735/ EPSPS 
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História 

      Exercícios 

A ficha tem como objectivo consolidar os conteúdos ensinados no primeiro trimestre. Observa 

com muita atenção o mapa conceptual, de seguida preencha os espaços em branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa o crucigrama, utilizando as pistas que te são indicadas, preenche com letra de 

imprensa: Era, tempo, período, Cristã, histórica, ano, periodização determinante, nascimento, 

Cristo, Maometana, milénio, século, década.  

 H   

   I         

 S  

T        

Ó    

 R   

 I  

   A   

                                                  

professor: Belito da Silva – Contacto 84 2626445 

Fontes Históricas   

Conceito de História  

 

Relação da histórica 

com outras ciências   
Periodização  

.  
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Geografia 

Tema: Uso, Protecção e Conservação da Atmosfera e da Biosfera 

Objectivos da Aula:  

• O aluno deve possuir conhecimentos sobre uso, protecção e conservação da atmosfera e da 

Biosfera; 

• O aluno deve ser capaz de explicar a Protecção e Conservação da atmosfera e da biosfera. 

  

A biosfera é a parte da Terra constituída pelos seres vivos. Eles apresentam-se 

em forma de animais, plantas e microrganismos invisíveis a olho nu. 

A poluição atmosférica caracteriza-se pela presença de gases nocivos e de partículas sólidas no ar. 

As principais causas deste fenómeno são: gases e fumos lançados pelos motores dos carros, 

aviões, comboios, navios, fábricas, centrais eléctricas que usam carvão mineral, refinarias de 

petróleo, na incineração de lixo, na agricultura devido as queimadas descontroladas e dos 

incêndios das florestas. O aquecimento da Atmosfera é uma grande ameaça às zonas litorais. As 

causas gerais da degradação nos ecossistemas naturais são: o alastramento de fogos 

descontrolados; a proliferação de actividades humanas atentatórias do ambiente; a tendência 

crescente para a formação de chuvas ácidas nas zonas industriais e agrícolas devido ao uso de 

produtos químicos e queimadas. 

As práticas agrícolas e pecuárias, se não forem cuidadas podem também levar a degradação da 

cobertura vegetal e desflorestação. Do mesmo modo, o alargamento desordenado dos espaços 

residenciais, industriais e o incremento de turismo podem ter efeitos semelhantes. Nos espaços 

industriais verifica-se uma forte tendência poluidora dos solos motivados motivada pelos 

poluentes emitidos para atmosfera, alguns dos quais depois caem, e pelos resíduos tóxicos 

despejados directamente no solo, onde acabam por se acumular numerosas substâncias químicas.  

O desgaste provocado pelo vento e pelas águas, tanto no estado líquido como sob forma de gelo, 

torna-se mais intenso quando o solo se encontra desprotegido, o que sucede nas situações em que 

perde a cobertura vegetal. As consequências da poluição atmosférica são sentidas de forma global 

ou seja sensíveis, os problemas de saúde humana, a desertificação de vastas áreas no mundo, as 

alterações climáticas e o aquecimento global, chuvas excessivas, o degelo nas zonas polares, em 

todo o mundo, devido a subida do nível médio das águas do mar, desaparecimento de certas ilhas 

do mapa, extinção de plantas e animais mais. 
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Geografia 

As medidas a tomar para estancar os problemas ambientais provocados pela poluição: 

➢ Educação ambiental eficaz e uso racional dos recursos naturais; 

➢ Combater queimadas descontroladas; 

➢  Envolver as comunidades locais na gestão dos recursos naturais; 

➢  Criar políticas que atenuem o impacto negativo; 

➢  Combater o desflorestamento (as árvores produzem oxigénio necessário para o homem); 

➢ Uso de técnicas modernas nas indústrias como filtros especiais para não lançar gases 

poluentes na Atmosfera; 

A importância da Biosfera: O Homem utiliza a maior parte dos recursos da biosfera para a sua 

alimentação. Sem prescindir do que lhe oferece a horticultura e a fruticultura, volta-se também 

para o consumo da carne, peixe e crustáceos, situando-se entre limites do “comer para viver”.  

    Exercícios  

1. Explica como é que a poluição da atmosfera pode afectar a biosfera. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Identifica as medidas da protecção e conservação na estancagem dos problemas ambientais 

provocados da poluição da biosfera 

.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Quais são as práticas que levam a destruição da biosfera? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Explicas quais as consequências para homem da poluição da biosfera. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Fala da importância da conservação ambiental da biosfera. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Prof. Nataniel Contacto: 846039350 
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Matemática  

Tema: Congruência de Triângulos 

Objectivos específicos: Depois de feita a tarefa, o aluno deve ser capaz de:  

✓ Estudar a congruência entre segmentos, ângulos e triângulos; 

             Exercícios  

Construir três Triângulos: 

✓ Um triângulo escaleno; 

 

 

 

 

✓ Um triângulo isósceles; 

 

 

 

 

 

✓ Um triângulo equilátero; 

 

 

 

Nota: Pintar os triângulos usando cores diferentes. 

Professor: Belarmino (contacto: 845110968
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Física  

Tema: Estrutura da matéria e cinemática 

 

 

            Exercícios  

 

1. Diz qual dos dois carros tem movimento retrogrado ou progressivo? 

Movimento__________________________________ 

Movimento_________________________________ 

2. Com base no movimento browniano que  estudaste, explica porquê quando colocas o 

açúcar num recipiente com água quente a 100ºC, passado algum tempo toda água fica 

açucarada. 

3. Dadas as grandezas físicas abaixo, preenche os espaços em branco, usando as unidades no 

SI (Sistema Internacional). 

a) Massa___________ 

b) Velocidade___________ 

c) Comprimento___________ 

d) Peso___________________ 

e) Força__________________ 

f) Tempo_________________ 

g) Distância_______________ 

 

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

mailto:marquesassuate@gmail.com/
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Química 

Lição nº 01  

Tema: A reacção Química e equação Química  

Objectivos:  

• Definir reacção química;  

• Descrever as condições da ocorrência de uma reacção química; 

• Identificar as manifestações de uma reacção químicas; 

• Escrever a equação química conhecendo as fórmulas das substâncias reagentes e produtos 

de uma reacção;  

• Explicar o significado qualitativo e quantitativo das equações química. 

 

A Reacção química  

Quando ocorre um fenómeno químico, há formação de novas substâncias.   

Reacção química - é o processo de transformação de uma ou mais substâncias em outras novas.   

 

Condições de sua ocorrência  

Para que haja uma reacção química é necessário:  

1º - Existência de partículas reagentes;  

2º - Contacto entre as partículas reagentes; 

3º - Choque entre as partículas reagentes;  

4º - Energia mínima para iniciar a reacção (energia ou temperatura de ignição). 

 

A formação de uma nova substância está associada à:  

1 - Mudança da cor.  Por exemplo: queima de papel, queima de fogo-de-artifício, formação do 

carvão de madeira, etc.  

2 - Libertação de gases.  Por exemplo: Na queima de qualquer combustível liberta-se o Dióxido 

de carbono ( 2 CO ).  

3 - Formação de sólidos.  Por exemplo: Quando o ovo coze, as proteínas da clara ficam na forma 

sólida.  

4 - Aparecimento de chama ou luminosidade. Por exemplo: A queima de uma vela emite a 

chama e a luz.  Porém, algumas reacções ocorrem sem essas evidências naturalmente visíveis. A 

formação de novas substâncias é observada pela mudança das propriedades. 
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Química 

Equação química  

Equação química - é a representação gráfica de uma reacção química através de símbolos 

químicos. As reacções químicas são representadas por equações químicas, que mostram as 

fórmulas das substâncias participantes.  

Esquema: Reagentes => Produtos 

 

 

Regras para escrever uma equação química.  

Exemplo 

No esquema: 𝑨(𝒂)    +    𝑩(𝒃)     →     𝑪(𝒄)     +    𝑫(𝒅) 

A seta (→) separa os dois (2) membros da equação química e significa transformação. O primeiro 

membro antes da seta com as substâncias (A e B) é membro dos reagentes. O segundo membro 

depois da seta com as substâncias (C e D) é membro dos produtos. As letras (a), (b), (c) e (d) são 

os estados físicos das substâncias A, B, C e D respectivamente.  Os estados físicos podem ser 

sólido (s), líquido (l) e gasoso (g).  

Exemplo da escrita de uma equação química. 

C(s)  +  O2(g)    →    CO2(g) 

Carbono reage com o Oxigénio formando o Dióxido de carbono. 

Significado qualitativo e quantitativo da equação química  

Uma equação química pode ser interpretada qualitativamente e quantitativamente. Quando se faz a 

interpretação qualitativa está a se falar do tipo de substância que intervém na reacção e quando se faz a 

interpretação quantitativa está a se falar do número de átomos ou moléculas que intervém numa reacção 

química. Exemplo: 

 

1º Membro: (4 átomos de Ferro) (reagem com) (3 moléculas de Oxigénio) Seta: (formando)  

2º Membro: (2 moléculas de Óxido de ferro) 
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Química 

 

                          Exercícios  

1. Nas as afirmações que se seguem coloca V para verdadeiras ou F de falsas conforme os casos: 

a) Na Reacção química não há transformação das substâncias. ______  

b) São condições de ocorrência de uma reacção química:  

I - Existência de partículas que se chamam produtos. ______  

II - Contacto entre as partículas reagentes. ______  

III - Choques entre os produtos da reacção. ______  

IV - A falta de energia de ignição. ______  

c) Os exemplos que se seguem são manifestações das reacções químicas:  

I - Alteração do cheiro, sabor, etc. ______  

II – formação de substâncias novas. ______  

III- A mudança do estado físico da matéria. ______  

IV – O desaparecimento das substâncias reagentes e formação de produtos novos. ______  

2 - Completa as afirmações que se seguem:  

a) ____________________________ é a representação gráfica de uma 

_________________________ através de símbolos químicos.  

b) Na equação: 4Al(s) +  3O2(g) → 2Al2O3  

No primeiro membro temos _________________ átomos de Alumínio que reagem com 

________________________ moléculas de _______________________ formando no segundo 

membro ________________________ de Óxido de alumínio. 

 

Fim 

O professor: Chico Fernando Macumbatire: Contacto: 8492070
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Biologia  

Tema: Sistema ósseo-muscular 

Objectivo: verificar o nível de conhecimento do aluno ao respeito do sistema osso muscular. 

Material: cartolina, lápis de cores e tinta. 

                                Actividade prática 

1.Desenha um osso longo, um osso curto e um chato. 

2.Desenha uma figura que ilustra uma articulação móvel, imóvel e semimóvel. 

 

 

 

Fim 

O professor: Braimo Momade 

846467947
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Agro-pecuária  

Aula nº 16/17 

Tema: Controlo de Pragas e doenças 

Objectivos:  

✓ Definir os conceitos de pragas e doenças;  

✓ Identificar as diferentes pragas que afectam as culturas; e  

✓ Descrever os métodos de controlo de pragas e doenças. 

 

1. Definição de pragas e doenças  

Considerados os inimigos naturais que colocam como obstáculo no crescimento das plantas. As 

plantas são atacadas por pássaros, ratos e outros organismos ou animais e doenças que fazem com 

que elas cresçam mal e produzam pouco.     

 1.1 Pragas: São todos animais ou organismos que atacam uma cultura, causando danos. Temos a 

destacar os insectos, pássaros, ratos, caracóis, nemátodes, ácaros, etc.   

1.1.1 Doença: é o estado anormal que perturba a fisiologia das plantas ou pode-se definir que é a 

ausência de saúde nas plantas e pode ser causada por fungos, bactérias e ou vírus.  

2. Métodos de controlo de pragas e doenças. 

Destacam-se 03 (três) métodos de controlo de pragas e doenças a saber:  

2.1 Método cultural: consiste no controlo de pragas e doenças a partir de medidas de cultivo, 

tais como: semear em épocas com menor abundância de pragas, semear em associação com 

culturas que afugentam certas pragas, desinfectar o material de trabalho, mergulhar as sementes 

em água inócua ou tratada, rotação da cultura, entre outras medidas.   

2.1.2 Método biológico: Neste método são utilizados inimigos naturais das pragas para o seu 

controlo. Por exemplo, uso da vespa Epidinocarsis Lopezi para o controlo da cochonilha 

purverulenta da mandioca, ou quando o gato é usado para combater o rato. 
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Agro-pecuária  

2.1.3 Método químico: Consiste no uso de substâncias químicas chamadas pesticidas. A 

designação dos pesticidas vária em função das pragas que controlam. Assim existem as seguintes 

designações:  

Fungicidas- controlam fungos; 

Raticidas-controlam ratos; e  

Herbicidas- controlam ervas daninhas. 

Cuidados a ter durante a utilização de pesticidas  

Os pesticidas são substâncias muito tóxicas e nocivas para a saúde humana, dai que seja 

importante que o agricultor tome alguns cuidados, durante e após a sua utilização. 

 Dentre os vários cuidados, podemos destacar:  

✓ A utilização de vestuário adequado (luvas, botas, máscaras, etc),  

✓ Evitar fazer a mistura dos produtos em locais fechados, 

✓ Lavar as mãos e os equipamentos após a sua utilização, 

✓ Guardar os produtos fora do alcance das crianças, respeitar as recomendações do 

fabricante,  

✓ Não preparar a calda perto do curral dos animais ou locais de maior concentração dos 

animais domésticos; 

✓ Não despejar o resto do produto no rio, piscinas, poços ou lagos; 

✓ Evitar falar durante a actividade de pulverização e  

✓ Não desentupir o bico do pulverizador com a boca. 
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Agro-pecuária  

 

        Exercícios  

Lê as questões abaixo e responde claramente no mesmo enunciado 

1. Relaciona os métodos de controlo de pragas e doenças: cultural, químico e biológico, com as 

frases que se seguem:  

a) ___________________ O controlo de pragas e doenças é feito através de pesticidas.   

b) ___________________ O controlo de pragas é feito por medidas de culturas.  

c) ___________________ O controlo de pragas é feito por inimigos naturais das pragas.   

2. Durante a utilização de pesticidas, deve-se tomar alguns cuidados. Menciona todos os 

cuidados.   

3. Define o seguinte: 

a) O que são Pragas. 

b) O que são doenças. 

3. Quais são os Agro-Químicos usados para combater pragas e doenças? 

4. Lê os métodos usados para combater pragas e doenças.   

 

Bom Trabalho “Estuda e previna-te do COVID-19 ficando em casa.” 

Professor Silva Pereira Moçambique 
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Xadrez 

  

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).  



 

17 
EPSPS - Bairro de Muhala Expansão – Jardim/Av. FPLM, Perto do Centro de Saúde – antigo controle Em frente do 

Instituto Investigação Agrária de Moçambique  Cell: 87 331 1112 /85 2809375 – Email: escolapontasol@gmail.com 

Nampula – Moçambique 

 

Xadrez 

 

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.  

 
Neste caso também após o movimento do Rei, o Rei para numa casa atacada pelo adversário, 

tornando impossível a execução do roque  
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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.).  

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

todas as suas fases:  
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Exercícios 

                

                          Actividade 1          

 

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 2                

Tendo em conta os valores das peças, faça uma ligação das peças com os respectivos valores:  

               Valor das peças  
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                Actividade 3  

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

certo:  

  

  

 

 

   

 

                  Actividade 4 

 

 

 

 

 

                  Actividade 5 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

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.  

 



 

21 
EPSPS - Bairro de Muhala Expansão – Jardim/Av. FPLM, Perto do Centro de Saúde – antigo controle Em frente do 

Instituto Investigação Agrária de Moçambique  Cell: 87 331 1112 /85 2809375 – Email: escolapontasol@gmail.com 

Nampula – Moçambique 

 

Xadrez 

     Actividade 6 

 

 

 

 

 

 

  

O professor: Gerson Mariano Contacto: 848236352 

 

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

marcadas. Não deve exceder 6 jogadas.  

 


