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Exame: Inquérito Sociolinguístico Nº Questões: 59 

Duração: 120 minutos Alternativas por questão: 4  

Ano: 2010   

INSTRUÇÕES 

1.  Preencha as suas respostas na FOLHA DO ENUNCIADO que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer outra folha adicional. 
2.  Assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida colocando um círculo.  
3.  Este inquérito, conjuntamente com as provas de Português e História, faz parte do exame de admissão ao curso de Licenciatura em Línguas Bantu. O 

mesmo pretende colher, o máximo possível, os aspectos sociolinguísticos bem como o nível de conhecimento de língua do candidato que o responde. 
O não preenchimento deste inquérito significa a anulação automática da candidatura. 

  
 

 
PARTE I: 

i. Nacionalidade:................................... ii. Província de nascimento: ......................... 
iii. Distrito de nascimento:..................... (iv).Localidade de nascimento: ....................... 
(vi). Sexo: ................. 
(v) língua a que se candidata ……………….. 
 

PARTE II: 
 

1.  Em que zonas de África se falam, predominantemente, as línguas bantu? 
A. Norte de África B. Centro de África C. Sul de África D. Sudoeste de África 

 

2.  A origem da expansão Bantu tem sido objecto de muitas interpretações. De qualquer forma, a teoria actualmente aceite defende que o 
povoamento Bantu da África Austral foi resultado de um processo de expansão que iniciou. 

A. Na faixa noroeste das grandes florestas congolesas B. Na zona de Magreb (norte de África) 
C. Na orla central do deserto de Sahara D. No interior da zona da Zululândia 

 

3.  Linguisticamente, podemos encontrar tês grandes grupos étnicos, a saber: 
A. Tsonga, Changana e Makonde B. Makhuwa, Sena e Changana C. Makhuwa, Sena e Mwani D. Makonde, Sena e Tsonga 

 

4.  Sizulu é uma língua falada: 
A. Na África do Sul B. Em Moçambique C. Botswana  D. Namíbia 

 

5.  A língua oficial de Moçambique é: 
A. Changana B. Makhuwa C. Português D. Sena 

 

6.  As províncias de Inhambane e Gaza partilham a língua: 
A. Copi B. Makonde C. Tonga D. Sena 

 

7.  Moçambique divide-se em três grandes regiões, nomeadamente: 
A. Norte, Sul e Este B. Norte, Centro e Oeste C. Este, Oeste e Noroeste D. Sul, Centro e Norte 

 

8.  O processo da expansão demográfica Bantu em África iniciou 
A. Há cerca de três mil anos B. Há cerca de dez mil anos C.    Há cerca de  mil e quinhentos anos D.    Há cerca de oitocentos anos 

 

9.  A análise das pinturas rupestres e artefactos de pedra lascada disponíveis em Moçambique, sugere que, antes do povoamento Bantu, 
extensas áreas de Moçambique eram ocupadas por: 

A. Comunidades  de caçadores recolectores B. Sociedades sedentárias e altamente militarizadas 
C. Comunidades de agricultores e pastores D. Comunidades canibais 

 

10.  As pinturas rupestres são vestígios arqueológicos importantes para a compreensão da vida dos habitantes de Moçambique, mesmo no 
período anterior ao povoamento Bantu. As pinturas rupestres podem, por exemplo, ser observadas: 

A. Nos Montes Vumba (Província de Manica) B. Na estação arqueológica de Manyikeni (Província de Inhambane) 
C. Na estação arqueológica de Chibuene (Província de Inhambane) D. No Museu da Revolução (Cidade de Maputo) 

 

11.  A expansão Bantu em Moçambique ocorreu como resultado do conhecimento: 
A. Da agricultura e do processo do fabrico de ferro B. Da recolecção e das técnicas de pedra polida 
C. Da recolecção e das técnicas de pedra lascada D. Das novas tecnologias que permitiam o fabrico das armas de fogo 

 

12.  Vários sub grupos Bantu chegaram em Moçambique há cerca de: 
A. 1700 anos B. 7500 anos C. 1000 anos D. 500 anos 

 

13.  No geral, os primeiros povos Bantu que se estabeleceram em Moçambique produziam: 
A. Mexoeira e mapira B. Milho e feijão C. Mandioca e amendoim D. Café, chá e algodão 

 

14.  O material de construção básico de casas dos primeiros grupos Bantu que se estabeleceram no actual território moçambicano era: 
A. a madeira B. o zinco C. o caniço D. o ferro 

 

15.  A maior parte das aldeias das primeiras sociedades Bantu que se estabeleceram em Moçambique localizavam - se preferencialmente: 
A. perto das fontes permanentes de água B. junto as montanhas do interior, por serem zonas ricas em metais preciosos 
C. nas zonas desérticas D. próximo das pequenas cidades árabes já existentes 

 

16.  Com a chegada dos Bantu na região da África Austral: 
A. a agricultura e a pastorícia juntaram-se à caça, à recolecção e à pesca nas actividades económicas principais das comunidades locais 
B. a caça, a pesca e a recolecção deixaram de ser praticadas na região 
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C. as comunidades locais passaram a dedicar se exclusivamente a agricultura e a criação de animais  
D. a caça, a pesca e a recolecção passaram a ser as actividades básicas das populações locais     

 PARTE III 
Escreva a sua resposta nas linhas disponível abaixo de cada pergunta 

17.   
Diga a língua dos grupos linguísticos que partilham as margens do rio que delimita as províncias de Zambezia e Tete. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

18.  Aponte dois países africanos que fazem fronteira com Moçambique e partilham pelo menos uma língua. Diga qual(s) é(são) essa(s) língua(s). 
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

19.  Em que província(s) se fala a língua Changana? 
________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

20.  Em que província(s) se fala a língua Makhuwa? 
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

21.  Em que província(s) se fala a língua Sena? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

22.  Na capital do País são faladas várias línguas. Contudo, duas são as mais faladas. Diga quais são essas línguas. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

23.  Diga quais são as línguas do grupo Bantu existentes na sua Província.  

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 PARTE IV 

24.  Em Moçambique já se realizaram três Recenseamentos Gerais da População e Habitação. Nestes recenseamentos, dentre as várias questões, 
tratou-se do aspecto linguístico do país o que permitiu que se obtivesse uma informação relevante sobre as línguas faladas no território 
moçambicano. Tendo em conta este parágrafo responda as seguintes perguntas: 
Diga quando é que se realizou o II Recenseamento Geral da População e Habitação. 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

25.  A quem abrangeu o recenseamento mencionado na Questão 24? 

_________________________________________________________________________ 

 

26.  “Moçambique é um país linguisticamente heterogéneo”. Explique o significado da expressão sublinhada. 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

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

27.  O II Recenseamento Geral da População e Habitação em Moçambique realizou-se de 1 à 16 de Agosto de 2007                                          (    ) 

28.  Em Moçambique, as línguas Bantu são as mais faladas                                                                                                                                     (    ) 

29.  O Ciyaawo é a língua com o maior número de falantes em Moçambique                                                                                                              (    ) 

30.  O Shimakonde é a língua mais falada na zona norte de Moçambique                                                                                                                (    ) 

31.  Apesar de ser a língua com o maior número de falantes em Moçambique, o Emakhuwa  é a língua menos falada                                        (    ) 

32.  A maior parte da população moçambicana tem uma língua Bantu como língua materna                                                                                                                                     (    ) 

33.  Em Moçambique há mais população que fala uma língua Bantu nas zonas urbanas em relação as zonas rurais (    ) 
34.  O Português é a língua com o maior número de falantes em Moçambique, por ser a considerada língua oficial (    ) 
35.  Muitas vezes, as línguas Bantu em Moçambique são usadas apenas em casos informais, por exemplo na comunicação quotidiana entre 

falantes que se assumem como pertencentes a uma mesma comunidade linguística 
 
(    ) 

36.  Durante muito tempo, o Português foi a única língua de ensino. Contudo, recentemente, introduziu-se o uso de línguas Bantu no ensino 
básico do Sistema Nacional de Educação 

 
(    ) 
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37.  Desde que se introduziu o uso das línguas Bantu no ensino básico do Sistema Nacional de Educação, todas as escolas do país ensinam 
uma língua Bantu 

 
(    ) 

Parte VI 
Traduza os textos para a sua língua de candidatura. 
 
38. Texto A 
“ Agora o locutor diz que a guerra vai acabar. Fala com convicção, talvez alguém lhe tenha dado garantias. A multidão de homens não lhe escuta, 
caminha, porque mesmo terminando a guerra das armas continuará a guerra do pão e dos direitos do homem ...” (O sétimo Juramento: 13) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
39. Texto B 
“ ... Logo que os apanhou a todos bem atados, o coelho foi-se às mangas e comeu quantas quis. Só então é que o rei compreendeu a esperteza do 
animalzinho e jurou vingar-se ....” (O Conto Moçambicano: 28).  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

40. Texto C 
“ ... Como todas as manhãs, a mãe de Luandle acordou sem sobressaltos, arrastou os pés para fora da cubata, aspirou o ar matinal, lavou-se, 
preparou a comida que o marido levaria, varreu a casa e os arredores, sorriu a uns vizinhos que passavam, trocou umas palavras com uma mulher 
madrugadora, falou com o filho já crescido, disse ao marido, que preparava as redes, ...” (Orgia dos loucos:23) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
41. Traduza para a sua língua as seguintes palavras: 

 Singular Plural  Singular Plural 

esteira   leão   

panela   leopardo   

elefante    tigre   

búfalo   cão   

macaco   gato   

Parte VII 
 
Traduza e Passe para a voz passiva as seguintes frases: 
 
42. O gato comeu o rato. 

____________________________________________________________________________ 
43. O crocodilo atacou o homem. 

____________________________________________________________________________ 

 
44. O rapaz contou os cabritos. 

____________________________________________________________________________ 
45. O pai ofereceu uma prenda à filha. 

____________________________________________________________________________ 
46. A mãe deu à luz. 

____________________________________________________________________________ 
47. O pai do Pedro é agricultor. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Traduza e Passe para a voz activa as seguintes frases: 
48. O livro foi lido pelo professor. 

____________________________________________________________________________ 

49. A escola foi construída pela comunidade. 

____________________________________________________________________________ 

 
50. O rapaz foi visto pelos amigos. 

____________________________________________________________________________ 
51. Um bolo foi oferecido ao filho pela mãe. 

___________________________________________________________________________ 
 
Traduza para a sua língua e Passe para o discurso indirecto as seguintes frases: 
 
52. Plantei uma árvore.  

________________________________________________________________________ 
53. Plantei-a. 

________________________________________________________________________ 

54. A miúda viu um arco-íris.   

_________________________________________________________________________ 
55. A miúda viu-o. 

________________________________________________________________________ 
56. A carolina e o Carlos amam-se. 

________________________________________________________________________ 

57. Apresente, na sua língua de candidatura, a forma de cumprimento mais adequada de um jovem a um idoso.  

________________________________________________________________________ 
 

PARTE VIII: Composição 
 
58. Apresente, na sua língua de candidatura, um provérbio. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
59. Em cerca de 10 linhas, no máximo, escreva sobre a importância do ensino das Línguas Bantu no Sistema Nacional de Educação em 

Moçambique, suas vantagens na disseminação da informação e no combate ao analfabetismo. 

 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
CEAdm UEM 
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Fim! 


