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1. O Sistema solar é constituído por vários planetas.

Mencione três (3) planetas do Sistema solar.

      Cotação 

   (1,5) 

2. Copie para a sua folha de exame, as frases abaixo, e complete-as usando um dos
seguintes conceitos: Litosfera, Biosfera e Atmosfera.

A A camada constituída por gases chama-se _________.  
B _________ é o conjunto de todos os seres vivos que povoam o nosso planeta 
D _________ é a parte sólida da Terra constituída por minerais e rochas. 

        (1,5)

3. As frases que se seguem estão relacionadas com a litosfera. Assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
A A areia é um rocha sedimentar.
B A crusta é a camada superficial da Terra.
C O mármore é uma rocha magmatica.
D O núcleo é constituído por ferro e níquel.

										(2,0)

4. Das opções abaixo copie para a sua folha de exame as duas (2) que corresponde a desvantagem dos
transportes marítimos.

A Baixa velocidade  C  Elevada dependência de outros transportes       (1,0) 

B Depende do trânsito. D Maior exigência de embalagens

5. Do ponto de vista geológico, distinguem-se em Moçambique, duas grandes unidades
geológicas.

a) Copie para a sua folha de exame, a que diz respeito as unidades geológicas:

A  Cretáceo e cinturão de Moçambique. C Pré-câmbrico e Fanerozoico. 
B  Karoo e Jurássico. D Terciário e Quaternário.  

       (1,0) 

Vire a folha 

Esta prova contém 11 perguntas. Leia-a com atenção e responda na sua folha de exame. 
Na margem direita está indicada, entre parênteses, a cotação de cada pergunta em valores. 
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6. A figura representa o gráfico termo-pluviométrico da cidade de Lichinga.

Responda as questões consoante a figura acima 
a) Indica os meses em que não há ocorrência de chuva.
b) Qual é o valor de precipitação no mês de Março?        (1,0) 
c) Que factor de clima é responsável pela diminuição da temperatura na cidade

de Lichinga?

7. Apesar da riqueza em recursos hídricos, Moçambique ainda regista a escassez deste
recurso em alguns lugares do país.

a) Apresente duas (2) soluções com vista a minimizar o problema acima referido.       (2,0) 

8. Mencione dois (2) factores que contribuem para a elevada taxa de Natalidade no       (2,0) 
nosso país.

9. O senhor Fabião era agricultor e vivia numa aldeia do interior da província de Gaza
com a sua família. As dificuldades eram tantas que resolveu ir trabalhar na África do Sul, por
dois anos.

a) Classifique este tipo de migração quanto ao tempo e ao espaço.        (2,0) 

10. Em moçambique pratica-se dois tipos de pesca: artesanal e a moderna.
Das opções abaixo, copie para a sua folha de respostas, as duas (2) características da pesca
artesanal.

A Emprega-se a mão de obra assalariada.  C Uso de anzol e armadilhas.        (2,0) 
B Praticado na costa moçambicana.   D Uso de equipamentos modernos

11. Das opções abaixo, copia para a sua folha de exame, os dois (2) problemas ambientais
resultantes da actividade turísticas em Moçambique.

A Aumento de número de turistas. C Deposição de resíduos nas praias.        (2,0) 
B Desenvolvimento do comércio. D Poluição sonora. 

FIM


