
                                        

Disciplina: Inquérito Sociolinguístico Nº Questões: 40 

Duração: 120 Minutos Alternativas por questão: 5 

Ano: 2022 Língua de Candidatura:   

 Importante: A resposta às perguntas do número 13  a 40 deve ser 
apresentada por escrito com caligrafia bem legível 

INSTRUÇÕES 
1. Preencha as suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer outra 

folha adicional, incluindo este enunciado. 
2. Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida pintando completamente o interior do círculo 

por cima da letra. Por exemplo, pinte assim       . 
3. A máquina de leitura óptica anula todas as questões com mais de uma resposta e/ou com borrões. Para evitar isto, preencha primeiro 

à lápis HB, e só depois, quando tiver certeza das respostas, à esferográfica (de cor azul ou preta). 
 
Leia o texto com atenção e responda às questões que se seguem. 

1.  A. O termo “bantu” refere-se a um grupo de línguas faladas na: 
B. A.  África do Magreb                                  B.  África Austral 
C. C.  África Sub_Sahariana                           D.  África Lusófona 
D. E.  Ásia 

 

E.  
 

2.  Os povos que habitavam a África Austral antes da fixação bantu eram... 
A. agricultores e caçadores. B. pastores e recolectores. 
C. caçadores, recolectores e de pastores. D. agricultores, caçadores e recolectores. 
E. caçadores de escravos.  

  

3.  Os povos Bantu, para a sua subsistência, produziam os seguintes cereais: 
A. Cevada e Trigo. B. Cevada e Mexoeira. 
C. Mapira e Mexoeira. D.Mapira e Mandioca. 
E. Trigo e Mapira.  

 

4.  A expansão demográfica Bantu em Moçambique ocorreu como consequência do conhecimento de: 
A. Pecuária e do uso da pedra 

lascada 
B. Pesca e das técnicas da 

produção de barcos 
C. Agricultura e do processo do 

fabrico do ferro 
D. Novas técnicas da caça E. Novas técnicas do uso do fogo  

 

5.  Os primeiros Estados Bantu formaram-se antes do fim do primeiro milénio da nossa era na bacia do rio Congo. Esses 
estados foram: 
A. Estados Mwenemutapa, Zimbabwe e Gaza                       B. Estados Luba, Congo e Lozi  
C. Estados Mwenemutapa, Luba e Lozi                                     D.Estados Luba, Congo e Zimbabwe 
E. Nenhuma das opções está correcta  
 

6.  As primeiras sociedades Bantu, moçambicanas, localizavam-se... 
A. nas zonas costeiras. B. no interior. 
C. nas zonas desérticas. D. nas zonas montanhosas. 
E. nas zonas fronteiriças.  

  

7.  Com a chegada dos povos Bantu  na região de África Austral, a sedentarização passou a ser característica principal da 
região. A expressão sublinhada significa que a população bantu... 

A. dependia totalmente da natureza. 
B. habitava permanentemente nas cavernas. 
C. mudava constantemente de lugar. 
D. passou a fixar-se num determinado lugar. 
E. não tinha água.  

 
8.  Em Moçambique, o grupo Tsonga é constituído pelas  línguas... 

A. Zuli,Ronga, Chitshwa e Changana. B. Copi, Citshwa e Gitonga. 
C. Ronga, Copi e Maconde. D. Macua, Ndau e Sena. 
E. Changana, Ronga e Citshwa. 
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9.  Em Moçambique, a língua Changana é predominantemente falada na província de... 
A. Niassa. B. Maputo.  
C. Manica. D. Inhambane. 
E. Gaza.  

 

10.  A língua com o maior número de falantes em Moçambique é... 
A. Português.  B. Changana. 
C. Sena. D. Macuwa. 
E. Maconde.  

 

11.  Algumas línguas  faladas em Moçambique são: 
A. Ronga, Makonde, Koi  B. Makonde, Changana e Nyanja 
C. Sena, Ndau e Ndebele D. Mwani, Hausa e Ronga 
E. Nenhuma das alternativas está correcta  

 

12.  A Norte, Moçambique faz fronteira linguística com… 
A. Malawi.  B. Tanzânia. 
C. Zimbabwe. D. Africa do Sul. 
E. Lesotho.  

 

CONHECIMENTO DE LÍNGUA 

Traduza para a sua língua de candidatura as seguintes frases: 

13.  O preço do transporte vai subir mais uma vez. 
 
 

 

14.  Os profissionais da saúde são verdadeiros heróis no combate à Covid 19. 
 
 

 

15.  Em Dezembro o número de infectados pelo Covid voltou a subir. 
 
 

 

Passa para a voz passiva as seguintes frases: 

16.  Muitos alunos do ensino primário reprovaram. 
 
 

 

17.  A encomenda não chegou ao destino. 
 
 

 

18.  O professor abandonará os alunos por falta de dinheiro. 
 
 

 

19.  Traduza para a sua língua de candidatura o seguinte verbo: 
Verbo 1: ensinar 

 
 

20.  Na sua língua de candidatura, com o verbo 1 apresentado em 19, construa uma frase declarativa simples na voz activa,  
do tempo passado. 

 
 

21.  Elabore, na sua língua de candidatura uma frase, com o verbo 1, na voz passiva do passado. 
 

 

22.  Na sua língua de candidatura, com o verbo 1, construa uma frase negativa na voz activa, no futuro. 
 

 

Transforme as frases que se seguem do discurso directo para o discurso indirecto. 

23.  Não teremos o natal este ano? Perguntou o filho ao pai. 
 

 
 

24.  A Covid-19 trouxe muita desgraça. Afirmou a Sara. 

 
 

 

25.  Maria, saia já daqui! Ordenou o pai à filha. 
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26.  Que ano difícil! Exclamou a Teresa. 

 
 

 

Na sua língua de candidatura, diga qual é o equivalente das seguintes palavras? 

27.  hospital/ hospitais      ___________________________________/___________________________________ 

28.  areia/ areias         ___________________________________/___________________________________ 
29.  sabão/sabões   ___________________________________/___________________________________ 
30.  sapato/sapatos ___________________________________/___________________________________ 
31.  escola/escolas ___________________________________/___________________________________ 
32.  gato/gatos ___________________________________/___________________________________ 

Assinale com V (Verdadeiro) e F (Falso) as seguintes afirmações: 

33.  O ensino bilingue, em Moçambique pressupõe o uso da língua portuguesa e a língua inglesa. ____ 

34.  Moçambique é um país monolíngue. ______ 

35.  As línguas bantu moçambicanas são usadas na educação formal ______ 

36.  Gitonga é uma língua falada na província de Manica. _____ 

37.  Ronga é um dialecto e não uma língua._____ 

38.  Moçambique partilha as línguas bantu com alguns países da África Austral. ______ 

39.  Elomwe é um dialecto de Shona. ______ 

40.  Composição. 

Na sua língua de candidatura, num máximo de 20 linhas, elabore uma composição debruçando-se sobre o impacto da Covid-
19 na educação em Moçambique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fim! 
 
 

 


