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  Cotação 

1. O sistema solar é constituído por oito planetas principais. 

a) Mencione dois (2) planetas deste sistema. 

b) Qual é a posição que a Terra ocupa no sistema solar, a partir do sol? 
 

 

(1,0) 

(0,5) 

2. A Hidrosfera é a parte líquida da Terra. 

Das afirmações que se seguem, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 

a) A água subterrânea resulta somente da infiltração da água  dos rios. 

b) Os oceanos são grandes extensões de água salgada. 

c) Os mares estão em contacto directo com os continentes. 

d) O lago Niassa é partilhado por Moçambique, Malawi e Zimbabwe. 
 

 

(2,0) 

3. Originam-se a partir de alterações mineralógicas de rochas pré-existentes devido a enormes 

pressões e elevadas temperaturas.  

Copie para a sua folha de exame o tipo de rocha resultante do processo de formação acima 
referido. 

A Ígneas B Magmáticas C Metamórficas   D Sedimentares   
 

 

 

(1,0) 

 

 

4. Cada tipo de transporte possui características específicas. 

Estabeleça a relação entre os tipos de transporte (coluna A) e as características (coluna B). 

Coluna A  Coluna B 
A. Rodoviário  1. É o mais utilizado 
B. Aéreo  2. Transporte de grandes cargas a longas distâncias 
C. Marítimo  3. É o transporte mais rápido 

 

 

(1,5) 

 

 

Vire a folha 

Abuso Sexual nas Escolas  

Não dá para aceitar 

Este exame contém dez (10) perguntas. Leia-as com atenção e responda na sua folha de exame.  
Na margem direita está indicada, entre parênteses, a cotação de cada pergunta. 
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5.  A costa moçambicana é caracterizada por grandes recortes. Complete a tabela abaixo. 

Acidentes da Costa Província 
Baía de Memba A 
B (Baía) Sofala 
Arquipélago das Quirimbas C 
D (Baía) Cabo Delgado 

 

(2,0) 

 

 

 

 

6. As frases que se seguem estão relacionadas com o clima de Moçambique. Copie para a sua folha 
de exame as afirmações correctas. 

A  A maior parte do território moçambicano localiza-se na zona intertropical 

B  Exceptuando as regiões montanhosas, chove mais à medida que se caminha para o interior de 
Moçambique 

C  Duma maneira geral, a região Norte de Moçambique é mais quente que a região Sul 

D  Em geral, em Moçambique, a pluviosidade aumenta de Norte para Sul 

 

 

(2,0) 

7. 

 

 

 

8. 

Observe o mapa ao lado que representa a distribuição do clima 
em Moçambique. 

Qual a letra que corresponde ao clima resultante da influência do 
factor altitude?  

 

A população moçambicana está em rápido crescimento. 

Apresente três (3) consequências que resultam desse fenómeno. 

 

 

 

(1,5) 

 

 

(3,0) 

9. O decréscimo dos efectivos pecuários que se registou após a independência de Moçambique 

deveu-se a um conjunto de factores. 

Refira com três (3) aspectos, as razões da redução dos efectivos pecuários, após a independência. 

 

 

 

(1,5) 

10. O Comércio é uma actividade económica que se dedica à troca e distribuição de mercadorias, 

capitais e  serviços.  

a) Quais as duas (2) formas de comércio existentes em Moçambique? 

b) Refira dois (2) aspectos do papel do comércio para a economia moçambicana. 

 

 

(2,0) 

(2,0) 

FIM 


