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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 normativos (Declaração Universal de Direitos Humanos - DUDH) 

 

Caro aluno, esta unidade temática aborda o Texto Normativo e, como exemplo, temos a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. Nesta lição, vais ler e interpretar alguns artigos referentes aos 

direitos e deveres do homem e de seguida vai analisar as características formais do texto.   

Na unidade 1, já leste parte da DUDH, onde falaste dos direitos pessoais, judiciários e sociais. 

Agora, Lê o texto da página 66 – 68 do teu manual; presta atenção os artigos 16 e 25, que consagram 

alguns dos artigos civis universais; artigos 19, 20, 21 e 29, que alguns direitos políticos. 

Antes, tenta compreender as seguintes definições: 

Direito Civil – conjunto sistemático de regras que regulam as relações entre particularidades que 

não se encontram sujeitas a um outro ramo de direito privado especial, como o direito do trabalho 

e direito comercial. As regras comuns do direito civil encontram-se no Código Civil. Neste código 

regulam-se, entre outros, os direitos reais e as características e efeitos da posse de coisas corpóreas, 

as relações familiares decorrentes do casamento, parentesco, afinidade e adopção; a transmissão, 

por morte, das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida aos seus sucessores.       

Direito Político – conjunto de direitos que a pessoa tem de participar activamente em associações 

ou actividades políticas de cidadania e de exercer responsabilidades de ordem política. 
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Língua Portuguesa 

Exercícios de consolidação   

Depois de teres lidos o texto da página 66 – 68, responde às questões que se seguem: 

1. Elabora uma lista de deveres/responsabilidades que os cidadãos particulares e/ou comunidades 

devem assumir para poderem, de facto, usufruir destes direitos. Procura apresentar, pelo menos, 

quatro responsabilidades. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Elabora uma lista de deveres/responsabilidades que o governo tem de assumir para que estes 

direitos se tornem uma realidade para todos os cidadãos em Moçambique. Procura apresentar, 

pelo menos, quatro responsabilidades. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Lê o artigo 26, que diz respeito aos direitos civis relativos à educação formal. 

3.1. Com base no artigo, em 20 ou 25 linhas, diz qual é o papel do governo na promoção do 

acesso à educação em Moçambique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Língua Portuguesa 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Fim 

Bom trabalho 

O Professor: Angelino Cipriano 

Cell: 847731013 
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História 

     Exercícios de consolidação   

1. Desenha o mapa de Moçambique no formato de papel A4, identificando os seguintes aspectos: 

a) Divisão administrativa (província, capital) 

2. Enumera os países da África Austral e as suas respectivas capitais. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

a) Faz o resumo sobre a Guerra dos Cem Anos  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

O professor: Belito da Silva 

Cell: 842626445 
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Geografia  

             Exercícios de Consolidação  

A qualidade do solo é o factor no rendimento agrícola e o agricultor por si próprio, geralmente 

descobrirá de um modo geral onde se encontram os mais férteis. 

1. Menciona mais 4 (quatro) factores naturais condicionantes da actividade agrícola. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Explica o papel do nível de desenvolvimento tecnológico e económico na produção agrária. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Distingue a agricultura tradicional da agricultura de plantação, tendo em atenção os seguintes 

factores: 

❖ Destino de produção; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

❖ Produtividade agrícola; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

❖ Variedade das culturas; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

❖ Forma de exploração agrícola. 
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Geografia  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Menciona algumas formas da agricultura tradicional na Europa. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Fim 

Bom trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor: Nataniel 

Cell: 846039350 
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Física 

     Unidade temática: FENÓMENOS TÉRMICOS E ESTÁTICA DOS SÓLIDOS 

 Exercícios de aplicação 

1. Observa as figura abaixo diz, de que fenómeno físico se trata. 

 

a) ________________________________________________________________________ 

 

b) _________________________________________________________________________ 

 

2. Os blocos A, B e C, estão em equilíbrio térmico. Porque? 
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Química 

Lição nº 01 

Tema: História, constituição e importância da Tabela Periódica.  

           - Lei periódica de Mendeleev 

Objectivos: 

• Descrever a história da tabela periódica;  

• Enunciar a lei periódica de Mendeleev;  

• Conhecer a constituição, importância da tabela periódica e da lei periódica;  

• Conhecer a posição dos elementos na tabela periódica; 

 

As primeiras tentativas de classificação dos elementos químicos não iam mais longe do que o 

agrupamento de elementos, dividindo-os em grupos com base nas semelhanças das suas 

propriedades químicas. Alem disso, cada elemento era examinado isoladamente, sem ligação com 

os outros elementos. 

A primeira tentativa de classificação foi feita por Lavoisier, francês (1789) e incluía 33 substancias. 

Esta classificação deixava de fora a maior parte dos elementos conhecidos na altura, o que revelava 

quanta imperfeição havia nos conceitos daquele químico. 

Em 1812, Jacob Berzelius, sueco, apresenta uma tabela com 42 elementos, baseada em analogias de 

propriedades físicas e químicas dos elementos, dividindo-os em metais e não-metais. 

Johann Wolfgany Dobereiner (1780-1849), alemão, em 1829 descobre a disposição dos elementos 

em tríades e formula a lei das tríades, segundo a qual: « Existem grupos de três elementos cujos 

pesos atómicos formam uma progressão aritmética». 

O cientista John Newlands (1837-1898), químico inglês, em 1866 formula a lei das oitavas: 

«Dispondo os elementos em sequência crescente de pesos atómicos, o primeiro torna-se semelhante 

ao oitavo, repetindo-se ao facto em intervalos regulares»  

  

Lother Meyer, químico alemão, descobre a regularidade nas propriedades como a condutibilidade 

para o calor e a electricidade. 
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Química 

Dimitri Ivanovich Mendelev, dispondo os elementos segundo a sequencia crescente dos seus 

pesos atómicos, conseguiu: 

• Dispor os elementos em harmonia com a semelhança das suas propriedades. 

• Inverter o posicionamento de certos elementos, por exemplo Ar po Kr; Co e Ni; Te e I, 

agrupando-os por o acordo com as suas propriedades de acordo com suas semelhanças. 

• Prever os espaços vazios na Tabela Periódica , com vista a colocar os elementos ainda por 

descobrir. 

Assim, Mendelev, químico russo, em 1869, formula a lei periódica: 

«As propriedades dos elementos são uma função periódica dos seus pesos atómicos» 

Em 1914, Moseley, cientista inglês, verifica que o numero atómico (Z) é a característica principal 

do elemento químico e formula a lei periódica: «As propriedades dos elementos são uma função 

periódica dos seus números atómicos».   

1. Constituição da Tabela Periódica: Grupos e Períodos 

A Tabela Periodica ou quadro periódico é um sistema onde os elementos químicos estão ordenados 

segundo a ordem crescente dos seus números atómicos. Existem actualmente 117 elementos 

químicos.  

Na classificação periódica actual, os elementos químicos estão dispostos por ordem crescente dos 

seus números atómicos.  

 
                                 Figura 1: Tabela periodica dos elementos 
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Química 

Dos elementos químicos actualmente conhecidos, como mostra a tabela acima, 95 ocorrem na 

natureza (Z = 1 a Z = 95) e constituem a matéria do nosso mundo físico. Os restantes são artificiais 

(Z = 96 a Z = 118). São obtidos em laboratórios de pesquisas nucleares.  

 

I - Grupo ou Família  

Como podes ver, a Tabela Periódica contém dezoito (18) colunas verticais denominadas grupos ou 

famílias. Os elementos do mesmo grupo ou família apresentam propriedades químicas  

semelhantes pois têm a mesma quantidade de electrões na última camada (camada de valência), o 

que define as propriedades para cada grupo de elementos.  

Os elementos dos grupos I-A até VIII-A são chamados grupos principais ou representativos e 

encontram-se à esquerda (I-A e II-A) e à direita (III-A até VIII-A) na Tabela Periódica. 

Nota: O número de electrões da última camada define o grupo a que o elemento pertence 

         

 

Na tabela periódica, os grupos têm nomes próprios, que são:  

I-A → Grupo dos metais alcalinos.  

II-A → Grupo dos metais alcalinos-terrosos  

VI-A → Grupo dos Calcogéneos  

VII-A → Grupo dos halogéneos  

VIII -A →Grupo dos gases nobres ou gases raros ou ainda inerteis. 

II - Período ou série  

Todos os elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas electrónicas.  

Os elementos do 1º período têm uma camada, os elementos do 7º período têm sete camadas (o 

máximo número).  

A tabela periódica tem sete (7) linhas horizontais denominadas Períodos ou séries. E estas linhas 

também podem ser designas por letras de (K, L, M, N, O, P, Q).  

Cada uma das linhas horizontais da Tabela Periódica é designada por Período. 
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Química 

Importância da Tabela 

A tabela periódica é fundamental para a química pois nela podem ser obtidas informações relativas 

aos elementos químicos (símbolos químicos, números atómicos, massas atómicas, propriedades dos 

elementos, entre outras) para poderem ser utilizadas de forma adequada na representação das 

fórmulas químicas, na elaboração de equações químicas e no uso correcto da linguagem química.  

A tabela periódica possibilitou ainda o nascimento da física nuclear e a previsão de combinações, 

para além de muitos outros progressos. 

          Exercícios  

1. Define Tabela Periódica. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. O que diz a lei periódica de Mendeleev? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Diz, como estão dispostos os elementos químicos na Tabela Periódica actual.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Quantos grupos podem ser encontrados na Tabela Periódica? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Diferencia Grupo de Períodos  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Porquê que os os elementos do mesmo grupos da Tabela Periódica apresentam propriedades 

semelhantes?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Química 

7. Que importância tem a Tabela Periódica para a Quimica? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Fim 

O Professor: Chico F. Macumbatire 

Contacto: 849207026 
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Biologia  

Tema: Classificação da raiz quanto à forma 

Objectivo: verificar o nível de conhecimento do aluno sobre a forma da raiz. 

Material: Cartolina, lápis de cores. 

      Actividade prática 

1. Desenha os esquemas ilustrativos de uma raiz aprumada e fasciculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim 

Bom trabalho 

 

  

O Professor: Braimo 

Cell: 846467947 
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Noções de Empreendedorismo 

Tema: Usos de rendimento (Consumo, Poupança e Investimento) 

Objectivos: 

➢ Conhecer o rendimento e o tempo; 

➢ Identificar as diferenças entre a poupança e consumo. 

 

Um das formas do uso do rendimento é o consumo. O rendimento obtido é normalmente usado para 

consumo por aqueles que o ganharam. Por exemplo a compra de bens utensílios para a casa, 

alimentação, implantação dos bens duradouros e pagamento das propinas escolares.  

A poupança é a outra forma do uso de rendimento ao poupar e reservar o que se ganha para uso no 

futuro. Poupar significa diminuir o consumo actual e reservar parte para consumo futuro. 

Algumas pessoas, apesar de não terem rendimentos altos, sacrificam-se para poupa-los, isto é, 

ajustam as suas necessidades em função dos rendimentos ganhos, evitando gastos desnecessários. 

Existem várias formas de poupança (Como pode poupar seus rendimentos?) 

Há várias formas de poupar: 

➢ Empréstimo e reembolso com juros; 

➢ Xitique 

➢ Investimento em negócio; 

➢ Compra de terras; 

➢ Compra de bens (Casa Animais e outros). 

Poupança= Rendimento líquido disponível valor gasto na aquisição de bens e serviços (Consumo) 

O Investimento – uso do rendimento ganho para investir (uso de dinheiro num negócio a fim de 

obter lucros). 

Exemplos de Investimentos: 

➢ Criação de empresas; 

➢ Depósitos de dinheiro no banco para ganhar juros; 

➢ Compra de casas e viaturas para arrendar; 

➢ Compra de animais para venda futura e 

➢ Investimento em negócios de produção 
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Noções de Empreendedorismo 

Neste, o investimento empresarial é gerado através de lucros acumulados, empréstimos, ou através 

de vendas de património. 

Os projectos sem fins lucrativos dispõem apenas de fontes limitadas de financiamento. Uma 

empresa precisa de investimentos substanciais para garantir a sua capacidade de produção: 

tecnologia inovadora, modernização e expansão dos seus meios de produção. 

Estes investimentos todos são feitos com a finalidade de obter lucros para melhoramento os 

rendimentos. 

Relação entre consumo, poupança e investimento 

Ao investirmos em qualquer actividade, estaremos obviamente a sacrificar certas necessidades em 

que poderíamos ter gasto esse rendimento. 

A aplicação do rendimento num investimento implica deixar de lado outras alternativas ou diminuir 

os gastos, sobretudo quando o rendimento é menor para as necessidades de consumo e de 

investimento. 

Relação entre a poupança e o investimento 

Quando poupamos pouco, significa que teremos poucas capacidades de investir, assim como se 

investirmos pouco, teremos poucas capacidades de poupar. 

Só pode poupar mais quem sabe controlar seus gastos (consumo). Por exemplo, no lugar de comprar 

uma alfaia agrícola que pode custar 3.000.000,00MT, pode-se comprar uma charrua de 

200.000,00MT, com o mesmo propósito: Lavoura nas machambas. 

Relação entre o consumo e investimento 

Quem pensa em investir, logo a prior deve pensar em diminuir o consumo, pois isto permitirá que 

tenha valor suficiente para o investimento. 

Para poder poupar, precisa controlar e regular os seus rendimentos, isto requer tempo, paciência e 

determinação. 
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Noções de Empreendedorismo 

Relação entre o rendimento e o consumo 

Quando o rendimento muda, afecta directamente o seu padrão de consumo. Quando o rendimento 

aumenta pode começar a consumir produtos adicionais que antes não consumia, como por exemplo 

no lugar de um simples televisor, passa a ter um plasma. Também em vez de diminuir, um contrato 

de simples canais poderá diversificar com canais pagos. Se o rendimento diminuir, então sentimo-

nos obrigados a limitar o nosso consumo para as necessidades mais básicas. 

Relação entre o consumo e a poupança 

Quando as pessoas são remuneradas, têm de imediato duas alternativas que são gastar (consumo) 

ou poupar (poupança). Mas o ideal é, poupar garantindo as necessidades básicas (alimentação, 

educação habitação e saúde).  
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Noções de Empreendedorismo 

 Exercícios de aplicação  

Lê atentamente e responda com clareza as questões se seguem. 

1. O grande empreendedor vela pelo uso do seu rendimento. 

a) Explica porquê é que o empreendedor tem esta dura missão de relacionar o consumo e a 

poupança? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. O que entendes por poupança? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Tu como o empreendedor, quais são as formas mais viáveis que usaria para fazer a 

poupança? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Relaciona o consumo e o investimento. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Diferencia a poupança e o investimento. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Define rendimento. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Boa Sorte “ Estudes e Cumpre com as medidas de prevenção do COVID-19. 

Professor: Silva Pereira Moçambique 
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Agro-pecuária   

Tema: A Cultura de Couve (Brassicas Oleracea) 

Em Moçambique a cultura de couve é largamente feita pelo sector familiar nas zonas baixas ou em 

sistema de regadio. Tem como finalidade de consumo, venda nos mercados locais. A sementeira é 

geralmente feita em viveiros, de modo a garantir o melhor cuidado às plantas. 

Esta cultura é originária da costa ocidental europeia. As raízes chegam a atingir entre 0,6 a 1,2 m da 

extensão lateral no fim da primeira fase de crescimento. As folhas são simples, ovais em forma de 

roseta, largas, bem desenvolvidas e frescas. O caule comparativamente é curto e floral, desenvolve-

se a partir das folhas  

A couve é uma cultura que normalmente apresenta sistema radicular bastante ramificado e muito 

desenvolvido.  

Tipos de couve 

Os tipos de couves cultivados dividem-se nos seguintes grupos: 

✓ Brassica oleracea: grupo acephala- ou couves propriamente ditas, com grande semelhança 

à espécie tipo como a couve-galega. 

✓ Brassica oleracea: grupo botrytis- couve-flor e brócolos romanescos entre outros. 

✓ Brassicas olerace: grupo albo globra- couve chinesa ou kairan, brócolos chineses. 

 

A couve é rica em vitamina A, C e K e algumas do complexo B. também é rica em Cálcio. 

1. Couve rábano e couve tronchuda 

Estes dois tipos de verduras são variedades da família da couve. A couve rábano é uma espécie de 

raízes grossa e carnuda, parecida com o nabo.  

A couve tronchuda também chamada a couve crespa, lembra o repolho pela sua folhas irregulares, 

grossas e carnudas, de cor verde-escuro. 

2. Couve de folhas 

Esse tipo de couves são uma forma de couve (Brassica oleracea grupo acephala) cujas folhas 

centrais não formam a típica cabeça de repolho. 
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Agro-pecuária   

3. Couve Tronchuda 

São vegetais fracamente ricos em ferro e cálcio. Devido ao seu valor nutricional, é um dos alimentos 

preferido s pelos vegetarianos. Tem como características um pseudo- repolho rodeado por folhas 

abertas e bem desenvolvidas. 

Época da sementeira 

A época de sementeira de couve vai de Março a Julho e é feita no alfobre. O ciclo vegetativo dura 

de 3 a 4 meses ou seja de 90 a 120 dias a colheita efectua-se a medida que as couves vão atingindo 

a maturação desejada.  

A época de sementeira para couve tronchuda vai de Março a Agosto. Recomenda-se que esta seja 

feita em viveiro e só depois dos dias 28 a 35 pode-se fazer o transplante. A maturação da variedade 

verifica-se aos 65 dias depois do transplante e é proporcionado ao mercado quando está fresco. 

Os solos adequados para a produção de couve devem ser: 

✓ 50% de Argila (Pesados) 

✓ Bem drenados e férteis 

✓ Boa capacidade de retenção de água 

✓ Ricos em conteúdos da matéria orgânica. 

A adubação orgânica da couve oferece bons resultados quando aplicada dias antes do transplante. 

As culturas cujo objectivo é a produção das folhas respondem bem a aplicação do nitrogénio. Esta 

aplicação deve ser feita frequentemente e em pequenas quantidades para se evitar a lexiviação 

(lavagem dos nutrientes). 
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 Exercícios de aplicação  

Lê as questões abaixo e responda claramente no mesmo enunciado. 

1. Como deve ser procedida a sementeira da couve  no viveiro? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. A transplantação no local definitivo também obedece alguns princípios. Explica como deve 

ser estabelecido o compasso? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Quantos tipos de couve que aprendeste? Menciona pelo menos dois. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. A que grupo das culturas pertencem as couves? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Diz quais são as temperaturas óptimas para  o bom crescimento vegetativo das couves? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Boa sorte. Estuda e previne-te do COVID-19 

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).  
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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 

 

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. 

      

 

 

 

  

 

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 1 

Actividade 2 

Actividade 3 
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Contacto: 848236352 

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 6 
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